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 مقدمة: 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني، أما بعد، فإن العلوم 
تتميز مبوضوعاهتا ومناهجها، وهي تتطور بتطور موضوعاهتا ومناهجها، وبالنسبة للتفسري فإن 

 الذي ال يتبدل وال يتغري، ويبقى املنهج هو القابل للتغيري والتطوير.موضوعه هو النص القرآين 
لقد اعتمد املفسرون قدميا على منهج التفسري التحليلي، ومازال هذا املنهج مسيطرا وفاعال، 
إال أنه يبقي قاصرا عن تقدمي تصورات وحلول للمشاكل واألزمات املعاصرة ألنه ينطلق من النص 

 ويعود إليه.
من أسباب عدم قدرة املنهج التحليلي على وضع التفسري يف مكان التأثري واحلضور  هذا سبب

والفاعلية، خبالف الفقه الذي مازال حاضرا وفاعال يف حياة املسلمني من خالل الفتاوى الفقهية، 
 ألن الفقه يعتمد على املنهج املوضوعي ال التحليلي.

مث يعود إىل النصوص التشريعية من القرآن  إن الفقه ينطلق من الواقع االجتماعي للمسلمني
والسنة ليعطي اإلجابة واألحكام على النوازل املعاصرة، بينما التفسري التحليلي ال ينطلق من الواقع 

 وإمنا ينضبط باجلمل القرآنية الواحدة تلو األخرى، فهو ينطلق من النص ليعود إليه.
لتفسري، والذي ينطلق من الواقع ويعود إىل هلذه األسباب وغريها ظهر املنهج املوضوعي يف ا

النص القرآين حبثا عن إجابات ملشكالت الواقع، هبذه الطريقة سيكون للتفسري دور يف احلياة 
 اإلسالمية، وسيكون له استمرار وجتدد وعطاء ال ينضب.

 إن أمهية التفسري املوضوعي تكمن يف حماولة تقدمي تصورات وحلول ألزمات ومشاكل اجملتمع
املعاصر، ودعاة املستقبل يف حاجة ماسة هلذا املنهج، بل إن معظم الباحثني يف حاجة هلذا املنهج، 

 خاصة عند حماولتهم اكتشاف التصور اإلسالمي حول املسائل املعاصرة يف مجيع اجملاالت.
هذه املذكرة املتواضعة حتاول الكشف عن منهج التفسري املوضوعي من خالل البحث عن 

ا املنهج؟ وكيف نشأ وتطور ؟ وهنا نبحث مسألة جذور التفسري املوضوعي، هل له أصل يف ماهية هذ
عمل الرسول عليه الصالة والسالم، ويف تفسري الصحابة رضوان اهلل عليهم؟ أم ال؟ وهذه مسألة من 

 األمهية مبكان حىت نثبت بأن هذا املنهج ليس بدعاً يف حياة املسلمني.
الت أخرى، منها: ما هي أنواع التفسري املوضوعي؟ ما معىن التفسري مث نعود لنعرج على تساؤ 

املوضوعي التجميعي؟ وما املقصود بالتفسري املوضوعي الكشفي؟ وما هو التفسري املوضوعي 
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للمصطلح القرآين؟ وهل ملنهج التفسري املوضوعي مصادر؟ وإن كانت له مصادر فما هي هذه 
  هلذا املنهج؟ و حول ماذا كانت تدور هذه التطبيقات؟ املصادر؟وكيف كانت تطبيقات الباحثني

هذه عموما هي التساؤالت اليت سنحاول اإلجابة عنها من خالل هذه املذكرة، وهنا جيدر بنا 
 اإلشارة إىل بعض املصادر واملراجع اليت اعتمدنا عليها يف هذا البحث، وهي كالتايل :

 فتح اهلل سعيد. املدخل إىل التفسري املوضوعي، عبد الستار-1
 التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق، صالح عبد الفتاح اخلالدي.-2
 التفسري املوضوعي نظرية وتطبيقا، أمحد رمحاين.-3
 دراسات يف التفسري املوضوعي، أمحد مجال العمري.-4
 السنن التارخيية يف القرآن، حممد ناصر الصدر.-5
 رمحاين.مناهج التفسري املوضوعي، أمحد -6
 التفسري املوضوعي ومنهجية البحث فيه، زياد خليل الدماغني.-7
 وقد قمنا باعتماد اخلطة التالية: 
 مقدمة

 تعريف التفسير الموضوعي. -0
 تعريف التفسري. -1-1
 تعريف املوضوع. -1-2
 تعريف التفسري املوضوعي. -1-3

 نشأة التفسير الموضوعي وتطوره. -3
 مرحلة اإلرهاصات. -2-1

 أوال: تفسري الرسول صلى اهلل عليه وسلم للقرآن بالقرآن.
 ثانيا:مجع الصحابة رضوان اهلل عليهم آليات متعارضة يف الظاهر.

 مرحلة التفسري الفقهي. -2-2
 مرحلة التأليف امللتبس بالتفسري املوضوعي. -2-3

 أوال: التأليف يف علوم القرآن.
 ة املوضوعية يف السورة.ثانيا: ظهور علم املناسبات والتنبه للوحد
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 مرحلة النضج والتنظري. -2-4
 أوال: مرحلة وضع الفهارس التفصيلية لآليات القرآنية.

 ثانيا: مرحلة التطبيق.
 ثالثا: مرحلة التنظري.

 

 أنواع التفسير الموضوعي. -2
 التفسري املوضوعي التجميعي. -3-1
 التفسري املوضوعي الكشفي. -3-2
 للمصطلح القرآين. التفسري املوضوعي -3-3

 شروط نجاح منهج التفسير الموضوعي. -2
 شروط الباحث. -4-1
 شروط التعامل مع النصوص. -4-2

 مصادر التفسير الموضوعي. -5
 خطوات منهج التفسير الموضوعي -6

 خطوات منهج التفسري املوضوعي التجميعي -6-1
 خطوات منهج التفسري املوضوعي الكشفي -6-2
 التفسري املوضوعي للمصطلح القرآين خطوات منهج -6-3
 خاتمة.
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 تعريف التفسير الموضوعي. -1
 

قبل التطرق إىل تعريف التفسري املوضوعي جيدر بنا تعريف مصطلح التفسري وعالقته ببعض 
املصطلحات املقاربة له، مث تعريف املوضوع،مث الرتكيب بني هذه املصطلحات حبثا عن مصطلح 

 املوضوعي.التفسري 
 تعريف التفسير:  0-0

يدور معىن التفسري حول البيان والكشف واإليضاح، جاء يف لسان العرب البن منظور: 
َرُه: أبانه، والتفسري » الَفْسُر: البيان، َفَسَر الشيء يَ ْفِسرُُه، بالكسر، ويَ ْفُسُر بالضم، َفْسرًا، وَفسَّ

غطى، »، مث أضاف: (1)«مثله
ُ

ْشِكل، والتأويل: َردُّ الَفْسُر: كشف امل
ُ

والتفسري كشف املراد عن اللفظ امل
 .(2)«أحد احملتملني إىل ما يطابق الظاهر

َغطَّى، كما قال ابن األعرايب، أو كشف املعىن »وجاء يف تاج العروس: 
ُ

الَفْسُر: اإلبانة وكشف امل
 .(3) «املعقول، كما قال يف البصائر...

وتوضيحه وكشف املراد منه، وإضافة املصدر "تفسري" إىل  وعليه فتفسري نص ما هو بيان معناه
 "القرآن" يقصد به فهم معاين القرآن وبيان ما جاء يف آيات القرآن وإيضاحها وكشف املراد منها.

هذا هو املعىن اللغوي العام املقصود من تفسري القرآن، أما اصطالحا فتفسري القرآن له تعاريف 
 عديدة منها مثال:

ن زَّل على نبيه حممد »مام الزركشي حيث قال: تعريف اإل-
ُ

التفسري علم يُفهم به كتاب اهلل امل
 .(4) «صلى اهلل عليه وسلم، وبيان معانيه، واستخراج حكمه وأحكامه...

                                                 
ابن منظور،مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم، لسان العرب، ت: عبد اهلل علي الكبري، حممد أمحد حسب اهلل، هاشم  -(1)

  . 3412/ ص 33/ ج 5حممد الشاذيل، دار املعارف، القاهرة، ، )د،ت(، م
 . 3413-3412/ ص 33/ ج5م،ن، م -(2)
وزارة اإلرشاد واألنباء، دولة الكويت، ،ط:  القادر أمحد فراج، ،ت: عبد  الزبيدي،السيد حممد مرتضى، تاج العروس، -(3)

 .323/ ص 13ج م.1665-ه 1375
الزركشي، بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن، ت: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الرتاث، القاهرة،  -(4)

 .13/ ص 1)د،ت(، ج
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علم يُبحث فيه عن القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد »وعرّفه اإلمام الزرقاين فقال: -
 .(1)«ية....اهلل تعاىل بقدر الطاقة البشر 

التفسري اسم للعلم الباحث عن بيان معاين ألفاظ »وعرفه حممد الطاهر بن عاشور فقال: -
 . (2) «القرآن، وما يستفاد منها باختصار أو توسع...

عند استعراض مثل هذه التعاريف تظهر بعض املصطلحات مثل التأويل، يأيت احلديث عن 
هذا  يعود إىل اختالف العلماء يف حتديد معىن التفسري، وهل  بيان املعاين، وبيان معاين األلفاظ، وكل

ينطبق على التأويل أم ال؟ جند هذا األمر عند ابن منظور عند تعريفه للتفسري وانتقاله مباشرة للحديث 
 عن التأويل.

إذا عدنا إىل "اإلتقان" لإلمام السيوطي فإننا سنلحظ أنه مل يقدم تعريفا اصطالحيا للتفسري، 
قّدم لنا تعريفا لغويا، مث انتقل مباشرة للحديث عن الفرق بني التفسري والتأويل، قال السيوطي:  وإمنا

واختلف يف التفسري أو التأويل، فقال أبو عبيدة وطائفة: مها مبعىن...وقال الراغب: التفسري أعم من »
املعاين واجُلمل، وأكثر ما التأويل، وأكثر استعماله يف األلفاظ ومفرداهتا، وأكثر استعمال التأويل يف 

 .(3)«يستعمل يف الكتب اإِلهلية، والتفسري يستعمل فيها ويف غريها
وعليه فهناك حماولة للتفريق بني مصطلحي التفسري والتأويل، وكذا مصطلح الشرح، هلذا يذهب 

سري الشرح يستخدم عادة يف إزالة اإلهبام عن كالم بشري، ومصطلح التف»أمحد رمحاين للقول بأن: 
يعرب عن تتبع أسباب الشيء وعلله عن طريق استخدام كل الوسائل املعرفية املمكنة، ومصطلح 
التأويل يوظف يف جمال حيتاج فيه النص إىل اخلروج عن املعىن املباشر للغة إىل املعاين البعيدة اليت يظن 

ع األلفاظ واملفردات ، هلذا اعترب الراغب أن أكثر استعمال التفسري م(4)«أهنا هي معاين املعاين
 والتأويل أكثر استعماله مع املعاين واجلمل.

                                                 
: 1العرفان يف علوم القرآن، ت: فؤاد أمحد زمريل، دار الكتاب العريب، بريوت، ط الزرقاين، حممد عبد العظيم،  مناهل -(1)

 .6/ ص 2م، ج1665-ه 1415
 .11/ ص1، ج1634ابن عاشور، حممد الطاهر، تفسري  التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ط:  -(2)
السيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ، اإلتقان يف علوم القرآن، ت: مركز الدراسات القرآنية، جممع  -(3)

امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية، ط: 
 .  2262-2261/ص6ه .ج1426

 . 17، ص1663محاين، التفسري املوضوعي نظرية وتطبيقا، منشورات جامعة باتنة، باتنة ، اجلزائر، ط:أمحد ر  -(4)
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هذه الفروق املوجودة بني الشرح والتفسري والتأويل تعود أصال إىل الكيفيات واألدوات 
املستعملة، فالشارح يعود إىل اللغة واملعاجم وعلم الرتاكيب، بينما املفسر يتجاوز ذلك إىل اعتماد 

نزول، واملكي واملدين، والناسخ واملنسوخ، ويف العصر احلاضر يتجاوزون ذلك علوم خمتلفة كأسباب ال
إىل اعتماد العلوم اإلنسانية والكونية من علم االجتماع وعلم النفس، وعلم األحياء، والفيزياء 

 .     (1)وغريها
إذا عدنا إىل التعريف االصطالحي لعلم النفس عند اإلمام الزركشي فسوف نالحظ أنه يقدم 

، وهذه (2)لنا مستويات التفسري انطالقا من "الفهم مث استخراج األحكام مث مستوى معرفة احلكمة"
املستويات ختضع لقدرات املفسر وما ميلكه من أدوات وملكات علمية وفهمية، كما ترتبط بأهداف 

 .(3)املفسر ومقاصده من التفسري من استخراج لألحكام الفقهية، أو بيان ملقاصد وحكم النص
ويأيت تعريف اإلمام الزرقاين ليؤكد تفاوت القدرات يف الفهم والبيان والتفسري بقدر الطاقة 
البشرية، وهذا ما ذهب إليه ابن عاشور عندما أشار إىل بيان املعاين وما يستفاد منها باختصار أو 

 توسع .
حكامه، واستخراج حكمه وأ»يضيف اإلمام الزركشي عند حتديده ملصطلح التفسري فيقول: 

واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، وحيتاج ملعرفة 
 .(4) «أسباب النزول والناسخ واملنسوخ

وهذه اإلضافة إمنا تقدم لنا يف احلقيقة األدوات املساعدة على التفسري، وهكذا فمعظم  
 التعاريف االصطالحية تذهب إىل احلديث عن:

 تأويل(.      -تفسري-مستويات الفهم )شرح-1
 وسائل التفسري وأدواته )اللغة، أسباب النزول، النسخ...(+)علوم إنسانية،علوم كونية(.-2 
 تفاوت قدرات الفهم لدى البشر.-3
 الغرض من التفسري )استخراج األحكام واحِلكم(.-4

  

                                                 
 .13م،ن، ص -(1)
 . 21م،ن، ص -(2)
 .21أمحد رمحاين،م،س، ص  -(3)
 .143/ ص 2وكذلك ج 13/ ص 1الزركشي، م،س، ج-(4)
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 .(1) تطور الفهم بتطور املعرفة البشرية-5
للتعاريف االصطالحية للتفسري، وسجلنا اخلصائص العامة اليت يدور حوهلا بعدما تعرضنا 

مفهوم التفسريز ننتقل اآلن إىل حتديد مصطلح املوضوع، والذي يعد العنصر الثاين من مصطلح 
 "التفسري املوضوعي".

 تعريف الموضوع: -0-3
وموضوًعا، وأنشد ثعلب بيتني الَوْضَع ضد الرفع، َوَضَعُه َيَضُعُه وضًعا »جاء يف لسان العرب: 

فيها: موضوع ُجودك و مرفوعه، عين باملوضوع ما أضمره ومل يتكلم به، واملرفوع ما أظهره وتكلم 
 .(2)«به

هذا الكالم يفيد أن معىن الوضع هو احلط واخلفض، والرتك واإلضمار، وهو معىن يتضمن قدرا 
ا ما حترج منه بعض الباحثني يف هذا من السلبية، خاصة عندما نصف التفسري هبذا الوصف، وهذ

 . (3)اجملال
ْوِضُع: مصدر قولك »هذا هو املعىن األول للوضع واملوضوع، أما املعىن الثاين فقد جاء فيه: 

َ
وامل

وضعت الشيء من يدي وضعا وموضوعا، وهو مثل املعقول، وَمْوِضًعا، وإنه حلسن الِوْضَعة أي 
وقال »، وكذا قول ابن منظور: (4) « باملصدر وله نظائر...الوضع، والوْضُع أيضا املوضوع ما تسىن

أبو زيد: إذا رعت اإلبل احلمض حول املاء فلم تربح قيل وضعت تضُع وضيعًة، ووضعتها أنا، فهي 
 .(5)«موضوعة

فاملعىن الثاين هو اإللقاء من اليد، والتزم مكان معني، مثل التزام اإلبل عند الرعي ملكان ما، 
 له، هلذا قيل عنها هي موضوعة. وعدم تغيريها

                                                 
 .22أمحد رمحاين، م،س، ص  -(1)
 . 4353-4357/ ص 54/ج6ابن منظور، م،س، م -(2)
م، 1661-ه 1411: 2عبد الستار فتح اهلل سعيد، املدخل إىل التفسري املوضوعي، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة، ط -(3)

 . 21ص 
 .4353/ ص 54/ ج6ابن منظور، م،س، ج -(4)
 .4361/ ص 54/ ج6م،ن، م -(5)
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وموضوعاً، وهو مثل املعقول، نقله اجلوهري، وله نظائر »وجاء يف تاج العروس للزبيدي قوله: 
قال أبو زيد، وكذلك وضعتها أنا، أي »، مث أضاف: (1)«تقدم بعضها، واملعىن: ألقاه من يده وَحطَّه

 .(2)«يتعدى ألزمتها املرعى، فهي موضوعة، قال اجلوهري: يتعدى وال
هذه هي املعاين األساسية اليت يدور حوهلا معىن الوضع واملوضوع، وكما قال فتح اهلل سعيد: 

واملوضوع يف اللغة مأخوذ من الوضع، وهي مادة تدل على مطلق جعل الشيء يف مكان سواء كان »
 .(3)«ذلك مبعىن: احلط واخلفض، أو مبعىن اإللقاء والتثبيت يف املكان

تاج العروس ارتباط معىن املوضوع بالتزام مكان احلمض عند العرب، قال: يشرح صاحب 
والوضيعة احَلْمُض عن ابن األعرايب، وقال ابن السكيت: يقال هم أصحاب وضيعة، أي أصحاب »

 .(4) «محض مقيمون ال خيرجون منه...
 وعليه فاملعىن اللغوي للموضوع هو:

 .اإللقاء والتثبيت، أو التزام مكان معني -1
 احلط واخلفض خاصة يف املكانة املعنوية. -2

األول: وضع مادي حسي، ومنه وضعه على » وهلذا يذهب اخلالدي إىل أن الوضع نوعان: 
األرض... والثاين: وضع معنوي، ومنه الوضيع وهو الدينء املهان الذليل، الذي قعدت به مهته أو 

 .(5) «نسبه، فكأنه ملقى على األرض، موضوع عليها...
 
 

إن ربط التفسري باملوضوع حبسب املعىن الثاين هو الذي أثار إشكالية لدى بعض الباحثني، أما 
وهذا املعىن ملحوظ »ربطه باملعىن األول فال إشكال فيه، هلذا يذهب مصطفى مسلم إىل القول بأن: 

                                                 
 .335/ ص 22الزبيدي، م،س، ج -(1)
 .335/ ص22م،ن،ج -(2)
 .22فتح اهلل سعيد، م،س، ص/ عبد الستار-(3)
 .342/ ص 22الزبيدي، م،س، ج -(4)
م، 1667-ه 1413: 1صالح عبد الفتاح اخلالدي، التفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق، دار النفائس، عمان، األردن، ط -(5)

 . 26ص 
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تفسري املوضوع  يف التفسري املوضوعي ألن املفسر يرتبط مبعىن معني ال يتجاوزه إىل غريه حىت يفرغ من
 .(1)«الذي التزم به

املعىن الثاين الذي أثار حفيظة عبد الستار فتح اهلل سعيد وهو الوضع املعنوي، والذي ال نقبل 
هذا اللفظ وصفا  لولقد كنت أجد يف نفسي حرجا بالغا من استعما»ربطه بالتفسري، قال عنه: 

 للتفسري، ألسباب منها:
اصطالحا مبعىن: القضية الواحدة، أو املسائل املشرتكة يف معىن  مل أجد أحًدا يستعمله لغة أو-أ

 واحد.
أن مادة الوضع يغلب استعماهلا يف معىن الذم ]...[، ولكن من جانب آخر كنت أرى -ب

، هلذا عاد القرآن الكرمي يبحث عن (2)«الكلمة قد ذاعت وشاعت على ألسنة العلماء من غري تكبري
وردت "أربعا وعشرين مرة" يف معان متعددة، منها املدح كما جاء يف استعماالت )وضع( فوجد أهنا 

[، وكذلك: 66]آل عمران:   ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں    ژ قوله تعاىل: 
]الغاشية:  ژڱ  ڱ    ڱ     ں  ڻ    ژ [، وقوله تعاىل: 7]الرمحن:    ژژ  ژ  ڑ  ڑ        ژ 
13-14.] 

وامليزان، وأكواب اجلنة بأهنا موضوعة ينفي احلرج يف استعمال  فوصف الكعبة»مث يقول: 
 .(3)«الكلمة، وخيرجها من غلبة الذم، إىل غلبة اخلري عليها، بل واملدح هلا وهبا

وهبذا يرتفع احلرج عن وصف التفسري باملوضوعي، يبقى مدى ارتباط التفسري املوضوعي مبعىن 
ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ژ إجياب الشيء وإثباته يف املكان، هنا يعود عبد الستار فتح اهلل إىل قوله تعاىل: 

سر جيمع اآليات [، ألن التفسري املوضوعي ملحوظ فيه هذا املعىن، حيث أن املف47]األنبياء:  ژڦ  
حول قضية معينة، ويثبتها ويضعها يف مكاهنا وموضعها اخلاص هبا املرتبط باملعىن الكلي للقضية اليت 

 .(4)يقوم ببحثها

                                                 
 .15م، ص 1636-ه 1412: 1مصطفى مسلم، مباحث يف التفسري املوضوعي، دار القلم، دمشق، ط -(1)
 .22-21عبد الستار فتح اهلل سعيد، م،س، ص  -(2)
 .22م،ن، ص  -(3)
 .22م،ن، ص  -(4)
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وعند علماء التفسري: القضية »هلذا توصل إىل حتديد مصطلح املوضوع بالشكل التايل قال: 
جهة واحدة جتمعها، عن طريق املعىن الواحد،  اليت تعددت أساليبها وأماكنها يف القرآن الكرمي، وهلا

 .(1)«أو الغاية الواحدة
بالنسبة لعبد الستار فتح اهلل سعيد املوضوع هو قضية نستشفها من القرآن، هلذا جاء تعريفه له 
بذلك الشكل، ولكن هنا من يرى أن القضية نأيت هبا من خارج النص ال من داخله، لذا جند 

ويف االصطالح قضية »ريف املوضوع عن تعريف فتح اهلل سعيد، فيقول: مصطفى مسلم خيتلف يف تع
أو أمر متعلق جبانب من جوانب احلياة يف العقيدة أو السلوك االجتماعي أو مظاهر الكون تعرضت 

 .(2)«هلا آيات القرآن الكرمي
وعليه فاملوضوع يستقى ويستشف من خارج النص القرآين حسب التعريف الثاين، ال من 

ه حسب التعريف األول.بقي لنا اآلن أن ننظر يف التعريف االصطالحي هلذا املركب الوصفي داخل
 "التفسري املوضوعي".

 مصطلح التفسير الموضوعي: -0-2
هو علم يبحث يف قضايا القرآن، »عرف عبد الستار فتح اهلل سعيد التفسري املوضوعي فقال: 

املتفرقة، والنظر فيها، على هيئة خمصوصة، بشروط املتحدة معىن أو غاية، عن طريق مجع آياهتا 
 .(3)«خمصوصة، لبيان معناها واستخراج عناصرها، وربطها برباط جامع

هذا التعريف منوذج ينبغي الوقوف معه ومساءلته حول بعض اإلشكاليات، منها مثال: هل 
ى فتح اهلل سعيد بأن التفسري املوضوعي علم؟ لقد انتقد زياد خليل الدماغني هذا االجتاه، ورد عل

التفسري املوضوعي إمنا هو منهج من مناهج التفسري وال ميكن لنا التسوية بني العلم واملنهج، ألن 
 .(4)املنهج وسيلة والعلم غاية

باإلضافة إىل ذلك، من أين نستقي هذه القضايا واملوضوعات اليت نريد دراستها من خالل 
ن التعاريف االصطالحية كلها تشري إىل أن املوضوعات هي القرآن الكرمي؟ هنا نقف أمام جمموعة م

عبارة عن قضايا القرآن، أي أهنا تستخرج من القرآن، وهلذا جند أن تطبيقات هذا االجتاه تذهب إىل 
                                                 

 .22م،ن، ص -(1)
 .16مصطفى مسلم، م،س، ص  -(2)

           .22، ص  م،سسعيد،  عبد الستار فتح اهلل -(3)
 .21ص،م2227-ه 1423: 1األردن،طعمار، عمان، ياد خليل الدماغني، التفسري املوضوعي ومنهجية البحث فيه، دارز -(4)
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موضوعات مستقاة من القرآن، ففتح اهلل سعيد مثال يدرس: الوحدانية والتوحيد يف القرآن الكرمي، 
 تبعية يف ضوء القرآن، العلم والعلماء، اآلخرة ومشاهدها...املعية يف ضوء القرآن، ال

ومن جهة أخرى جند حممد باقر الصدر يذهب إىل أن املوضوعات تستقى من الواقع ومن 
فاصطالح املوضوعي...مبعىن أنه يبدأ من املوضوع والواقع اخلارجي، ويعود إىل »احلياة البشرية، يقول: 

 .(1) «بار أنه يوحد بني التجربة البشرية وبني القرآن الكرمي...القرآن الكرمي، والتوحيدي، باعت
باعتبار أنه خيتار جمموعة من اآليات تشرتك »ويضيف بعد ذلك أن التفسري يكون موضوعيا 

يف موضوع واحد، وهو توحيدي باعتبار أنه يوحد بني مدلوالت هذه اآليات ضمن مركب نظري 
. وعليه فمحمد باقر الصدر يعرتف من (2)«نظرية واضحةواحد، ليخلص بالتايل إىل حتديد إطار 

جهة بأن املوضوع قد نأيت به من النص، لكنه دائما يفضل االنطالق من الواقع، ومصطلح التوحيدي 
عنده إمنا لتوحيد الواقع مع النص، ولتوحيد النصوص مع بعضها البعض. لقد ذهب حممد باقر 

اقع، ألنه عندما عقد مقارنة بني التفسري والفقه، وجد بأن الصدر إىل الرتكيز على االنطالق من الو 
الفقه تطور وبقي فاعال يف حياة املسلمني الرتباطه بالواقع، واعتماده املنهج املوضوعي التوحيدي، 

 بينما التفسري مل يرتبط بالواقع، واعتمد املنهج التجزيئي التحليلي.
الدراسات القرآنية والدراسات الفقهية، ومن خالل املقارنة بني »قال حممد باقر الصدر: 

نالحظ اختالف مواقع االجتاهني على الصعيدين، فبينما انتشر االجتاه املوضوعي وساد على الصعيد 
وهذا كان ديدن الفقهاء حيث جند أن وقائع »، مث يضيف: (3) «الفقهي منذ خطوات منوه األوىل...

اش، فصوروه من خالل ما طرحوه من قضايا بأشكال احلياة تكاد تنعكس عليهم يف واقع حياهتم املع
متعددة، عملوا على استنباط أحكامها وحلوهلا من مصادرها األصلية يف الشريعة املقدسة، وهذا يربز 
بوضوح االجتاه املوضوعي لدى هؤالء الفقهاء على شكل جباية، مضاربة، مزارعة...ألنه يبدأ بالواقع 

 .(4)«قام التعريف على حكم هذا الواقعالقائم وينتهي إىل الشريعة يف م

                                                 
حممد باقر الصدر، السنن التارخيية يف القرآن ، أعاد صياغته: حممد جعفر مشس الدين،دار املعارف للمطبوعات، دمشق، ط:  -(1)

 .37-36م، ص 1636-ه 1426
  .37حممد باقر الصدر،م،س، ص -(2)
 .33-32م،ن، ص  -(3)
 .33-37م،ن، ص  -(4)
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فالفقيه إذن ينطلق من أسئلة ونوازل الواقع، ويذهب إىل النص ليعود ويستخرج احلكم لعالج 
إن »نوازل الواقع، فكيف يعمل املعين مبنهج التفسري املوضوعي حسب حممد باقر الصدر، يقول: 

املوضوعات يف أي حقل من حقول اإلنسان الدراسة املوضوعية هي تلك اليت تطرح موضوعا من 
والكون واحلياة، وتتجه إىل درسه وتقييمه من زاوية قرآنية هبدف اخلروج من خالله بنظرية قرآنية حمددة 

. إذن هذا هو التفسري املوضوعي عند باقر الصدر، يبدأ من الواقع ويذهب إىل النص (1)«إزاءه
للواقع ملعاجلته حسب تلك النظرية أو ذلك التصور،  يستخرج نظرية أو تصورا حول املوضوع ليعود

 وهذا الشكل يوضح العملية بالطريقة التالية:
 

  
 

 
 
 
 

 

االنطالق من الواقع والعودة إىل النص، هي املسألة اليت أثارت بعض االنتقادات، يقول 
الوجهة الوحيد يف منهج التفسري املوضوعي، ولكن هناك  ليست االنطالقة من الواقع هي»الدماغني: 

 .(2)«انطالقة أخرى مقابلة، تنطلق من القرآن وتتجه حنو الواقع
قوة الطرح الذي قدمه حممد باقر الصدر، خاصة عند مقارنته لعمل املفسر بعمل الفقيه،مل 

، مث يعود ليذكر باالنطالق من ترتك جماال كبريا لالنتقاد، هلذا يتقبل الدماغني االنطالق من الواقع
النص، وهذا هليمنة املنهج التجزيئي على فكر املفسرين، ولسيطرة النظرة العقدية، وعدم تقبل التغيري 
يف الفكر واملنهج، لقد مثل الدماغني ملا ذهب إليه مبسألة بناء التصور العقدي لإلنسان املسلم واليت 

البشري يف النص فهذا ما ال يتقبله خليل الدماغني.  جيب أن تنطلق من النص، أما حتكيم الواقع
 وهذا مل يقله حممد باقر الصدر،وال ميكننا تقويل الرجل ما مل يقله.

                                                 
 .33م،ن، ص  -(1)
 .55زياد خليل الدماغني، م،س، ص  -(2)

 

 النــص

 

 النظرية

 

 الواقع
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إن اإلشكال مع تعريف حممد باقر الصدر يتأتى من عدم اإلشارة إىل التفسري املوضوعي 
ق من النص لنبحث فيه عن حنن نطل -و كما هو معلوم  -املتعلق بالسورة الواحدة، يف هذه احلالة 

موضوع لسورة، واألمر نفسه مع قصص األنبياء واليت تبقى موضوعات من الظاهر أنه ال ميكن 
 االنطالق عند دراستها من الواقع اخلارجي.

ألجل هذه األسباب، وألجل إدخال التفسري املوضوعي املتعلق مبوضوعات السور القرآنية 
اريف اصطالحية أخرى.فمثال يقول أستاذنا أمحد رمحاين عن ذهب بعض الباحثني إىل البحث عن تع

هو منهج ينهض بتفسري اآليات املتظافرة على إبراز خصائص موضوع حمدد يف »التفسري املوضوعي: 
القرآن كله أو يف سورة منه مركزا ومعربا عن قضية حمددة تتبلور عنها نظرية يف قضية من قضايا احلياة 

 .(1)«الكون وامللكوت أو تصور عن أمر من أمور
نستطيع أن نقول عن هذا التعريف بأنه يذهب يف نفس اجتاه حممد باقر الصدر، لكنه حياول 
أن يدخل النوع الثاين من التفسري املوضوعي، وهو التفسري املوضوعي للسورة القرآنية، وهذا ما أغفله 

 الباقر.
املتينة اليت تربطه بالتفسري  لقد اهتم مصطفى مسلم بعلم املناسبات، ونبه إىل العالقة

علم املناسبات وثيق الصلة بالتفسري املوضوعي، وخباصة التفسري املوضوعي »املوضوعي، قال: 
ولكننا عندما [...]للسورة، وذلك ألننا نلحظ أن اآلية أو جمموعة اآليات تنزل يف أسباب خمتلفة

 .(2)«ن سياقها مجيعها شيء واحدنقرؤها جند أن وحدة املوضوع جيمعها ومرمى اهلدف والغاية م
هذه الصلة الوثيقة بني علم املناسبات والتفسري املوضوعي مل جند هلا حضورا يف التعريف 

 االصطالحي هلذا النوع من التفسري.
وهذه اإلشكالية، تتواىل مع التفسري املوضوعي للمصطلح القرآين، فصالح عبد الفتاح 

لح القرآين، إال أنه مل يقدم لنا تعريفا اصطالحيا جيمع هذه اخلالدي، ورغم اهتمامه مبسألة املصط
 املتفرقات، ويدخل هذا اللون من التفسري املوضوعي يف إطاره.

حاولت األستاذة وافق صونيا أن تقدم تعريفا أدخلت بني ثناياه علم املناسبات هبدف حل 
مد إىل إبراز املناسبات بني التفسري املوضوعي منهج يف تفسري القرآن يع»هذه اإلشكالية، قالت: 

                                                 
 . 46-43أمحد رمحاين، م،س، ص  -(1)
 .57مصطفى مسلم، م،س، ص  -(2)
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النصوص القرآنية يف السورة أو أكثر للخروج بوحدة موضوعية واضحة املعامل توصل إىل نظرية فيه أو 
على األقل إىل تصور قرآين حوله يصب يف مقصد أو أكثر من مقاصد القرآن وحيل مشاكل 

 .(1)«واقعية
إجيابيات، وهلا سلبيات ويبقى االنتقاد قائما هذه حماوالت لتعريف التفسري املوضوعي، هلا 

حوهلا، يف انتظار التوصل إىل تعريف جامع شامل، ويف هذه األثناء يبقى العمل الذي قدمه حممد 
باقر الصدر هو العمل املتصدر ملعظم االجتهادات، ألنه حاول فك عقدة التفسري، وحل إشكالية 

ق من الواقع، والذهاب إىل النص للتوصل إىل نظرية عدم حضوره وفعاليته، ووصل إىل وجوب االنطال
 أو تصور لعالج الواقع، وهكذا دواليك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
م، 2226ه     1426:  1صونيا وافق، دروس يف التفسري املوضوعي     التنظري للمنهج     ، مكتبة اقرأ ، قسنطينة ، اجلزائر، ط -(1)

 .  6/ ص 1ج
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 نشأة التفسير الموضوعي وتطوره: -3
 

اختلف الباحثون يف نشأة التفسري املوضوعي، فهناك من قال حبداثة النشأة، وهناك من قال 
 من يضيق يف النشأة، و من يوسع فيها. بقدمها، والفريق األخري انقسم إىل اجتاهني :

أما الذين قالوا حبداثة النشأة، فمنطلقهم أن التفسري املوضوعي مصطلح حديث مل يعرفه 
املتقدمون، وأن التأليف يف هذا النوع جديد، حىت أن ضوابطه وقواعده وخطواته مل توضع إال 

 .(1)«من نتاج هذا العصر جيدر القول بأن التفسري املوضوعي هو»أخريا.يقول الدماغني: 
مث يتوجه إىل الذين يعارضونه فيما ذهب إليه، ويقلل من عللهم، و استشهاداهتم ، فريد على 
الذي يذهب إىل أن نزول القرآن منجما هو عني املوضوعية، ألن القرآن، كان ينزل حبسب 

التساؤالت، وحيق احلق املوضوعات و األحداث و القضايا، فيأيت القرآن ليحل اإلشكاليات ويرد على 
 ويدفع الباطل.

مث إن الدماغني يرد على من اعترب تفسري القرآن بالقرآن بداية ظهور التفسري املوضوعي يف عهد 
كذلك األمر بالنسبة إىل قول من يقول إن التفسري املوضوعي »الرسول عليه الصالة والسالم، فيقول: 

 .(2)«يعنون بذلك تفسري القرآن بالقرآن بدأ يف عصر الرسول صلى اهلل عليه و سلم، وهم
يستمر الدماغني يف رفض فكرة قدم النشأة، حيث يرد على القائلني بأن التأليف يف األشباه 

 والنظائر، وإصالح الوجوه والنظائر، أو جماز القرآن أو غريب القرآن يعترب بداية للتفسري املوضوعي.
ارخييا لبداية التفسري املوضوعي ونشأته، وهذه ويبدو أن هذا ال يصلح أن يكون أصال ت»قال: 

اجلهود مع ما هلا من قيمة وأمهية، ال تدخل يف نطاق التفسري املوضوعي للقرآن، والسبب أن هذه 
اجلهود وإن عاجلت موضوعا مفردا، لكنها تفتقر إىل الرابط بني مفردات ذلك املوضوع وعناصره، 

ذي حيكمها ليس منهجا تفسرييا، وليس من غاياهتا وأهدافه ومقاصده، فضال عن كون املنهج ال
 .(3) «التعرف على موقف القرآن يف املوضوعات اليت درستها، مث هي دراسات حول القرآن الكرمي...

رغم رفض الدماغني لفكرة قدم النشأة إال أنه يقول بوجود بعض البذور منها تفسر القرآن 
يف القرآن" و "املالئكة يف القرآن"، وغريها من األعمال، بالقرآن، وصوال إىل عمل اجلاحظ مثل "النار 

                                                 
 . 27زياد خليل الدماغني،م، س،  ص  -(1)
 .26م،ن، ص  -(2)
 .32م،ن، ص  -(3)
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مث بعد ذلك يستمر يف التنقيب وحياول اإلجابة عن سبب عدم ظهور هذا االجتاه قدميا فينقل كالم 
الفرماوي يف ذلك، والذي يعيده إىل سببني مها: عدم ظهور مبدأ التخصص، وعدم احلاجة املاسة إىل 

لدماغني بأن األسباب احلقيقية هي: التقليد وانشغال العلماء باملعارك هذه الدراسات، وهنا يعقب ا
 .(1)املذهبية

الذين قالوا بقدم نشأة التفسري املوضوعي اختلفوا يف مدى استدالهلم بوقائع وأعمال تثبت 
 قوهلم، فهناك من توسع، وهناك من ضيق يف هذه األدلة.

التفسري املوضوعي قدمي النشأة، وقد »، قال: يذهب عبد الستار فتح اهلل سعيد إىل قدم النشأة
، مث يقوم بتقسيم مراحل (2)«بدأ يسريا مث منا وتطور على مر العصور، مثل غريه من العلوم والفنون

 نشأة وتطور التفسري املوضوعي إىل ما يلي:
 أوال: يف العهد النبوي.

 ثانيا: يف عصر الصحابة و التابعني.
 ه.ثالثا: بداية التدوين وتطور 

 رابعا: االختصاص حمور التفسري املوضوعي اجلديد.
يف نفس االجتاه يذهب صالح عبد الفتاح اخلالدي إىل احلديث عن بدايات التفسري املوضوعي 
عند السابقني، رغم تأكيده من قبل أن التفسري املوضوعي مصطلح معاصر، إال أن البذور كانت 

 موجودة، وهذه البذور تتمثل فيما يلي: 
 : تفسري الرسول صلى اهلل عليه وسلم لبعض آيات القرآن.أوال

 ثانيا: ابن عباس جيمع بني آيات متعارضة يف الظاهر.

                                                 
 .34-33م،ن، ص  -(1)
 .23عبد الستار فتح اهلل سعيد، م،س، ص  -(2)
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 .(1)ثالثا: إفراد بعض علوم القرآن مبؤلفات خاصة
وعلى نفس املنوال أكد مصطفى مسلم أن هذا املنهج معاصر إال أن لَِبناتِه كانت موجودة، 

)التفسري املوضوعي( إال يف القرن الرابع هجري، عندما قُررت هذه  مل يظهر هذا املصطلح»يقول: 
املادة ضمن مواد قسم التفسري بكلية أصول الدين باجلامع األزهر، إال أن لَِبنات هذا اللون يف التفسري 

 .(2)«وعناصره األوىل كانت موجودة منذ عصر التنزيل يف حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم
يذهب أمحد رمحاين للتأكيد على قدم النشأة، وهلذا يقوم بتقسيم مراحل هذه  ويف نفس االجتاه

 النشأة إىل ما يلي:
 اإلره اص ات: أوال: مرحلة ما قبل التأليف الفقهي.

 ثانيا: مرحلة التفسري املوضوعي بطريقة الفقهاء.    

 التأليف التطبيقي: أوال: مرحلة التأليف امللتبس بالتفسري املوضوعي.

 ا: مرحلة ظهور علم املناسبات والتنبه للوحدة املوضوعية للسورة.ثاني

 النضج و التنظري: أوال : مرحلة وضع الفهارس التفصيلية لآليات القرآنية. 
 ثانيا: مرحلة التطبيق.

 .   (3)ثالثا: التنظري

وضوعي، هذا العمل الذي قام به أمحد رمحاين يعترب عمال فذا يف جمال التأريخ لنشأة التفسري امل
خاصة عند إشارته إىل بعض املراحل اليت كان بعض الباحثني يف غفلة عنها ، مثل مرحلة التنبيه 
للوحدة املوضوعية يف السورة. إال أن هذا التقسيم تقف أمامه بعض العقبات، منها مثال عدم اخلروج 

الفقه والتفسري ما زالت  من عقدة االرتباط بالفقه، ألن املقارنة اليت قام هبا حممد باقر الصدر بني
مؤثرة وفاعلة، وللخروج منها ذهب أستاذنا إىل احلديث عن مرحلة ما قبل التأليف الفقهي، ومرحلة 
التفسري املوضوعي بطريقة الفقهاء، وهو هبذا العمل جيعل عمل الفقهاء ضمن العملية التفسريية، أي 

 عند الفقهاء يعترب جزء من عملهم أن الفقه حمتوى يف التفسري، رغم ما نعلمه من أن التفسري
الستخراج األحكام، ألهنم يتعاملون مع نصوص القرآن بالتفسري، مث مع  نصوص احلديث بالشرح، 

 ويصبح الفقه داخل التفسري، ال العكس. -عند أمحد رمحاين -وهكذا ينقلب الوضع
                                                 

 .35-32صالح عبد الفتاح اخلالدي، م،س، ص  -(1)
 .17مصطفى مسلم، م،س، ص  -(2)
 . 122-123أمحد رمحاين، م،س، ص  -(3)
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الية تطور الفقه هذا املنحى املنهجي املتأثر بفلسفة حممد باقر الصدر، يريد أن حيل إشك
واستمراره، وختلف التفسري ومجوده، فكأن الفقه شكل من أشكال التفسري، وهذا قد يكون مقبوال 

 نوعا ما.   
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن هذا التقسيم يذهب إىل احلديث عن التأليف 

تطبيق، وهذا يشوش على التطبيقي،مث يف املرحلة الثالثة مرحلة النضج والتنظري يعيد عنصر مرحلة ال
القارئ فهم هذه املرحلة، لذا كان من األحسن استعمال مصطلحات أخرى. وحنن سنسري عموما 
على املنوال نفسه من تقسيم مراحل النشأة والتطور مع حماولة اخلروج من تكرار كلمة التطبيق يف كال 

 املرحلتني.
 مرحلة اإلرهاصات: -3-0

 عليه وسلم للقرآن بالقرآن:أوال: تفسير الرسول صلى اهلل 
كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يفسر بعض اآليات اعتمادا على آيات أخرى، وذلك جوابا 

 على استفسارات الصحابة رضوان اهلل عليهم، وهذا ما أطلق عليه العلماء تفسري القرآن بالقرآن.
ٻ  ٻ  ٻ    پ    ٱ  ٻژ ملا نزلت هذه اآلية: »روي عن ابن مسعود رضي اهلل عنه قال: 

[، شقَّ ذلك على الناس، فقالوا: يا رسول اهلل وأينا ال يظلم 32]األنعام:  ژپ  پ  پ     ڀ  ڀ  
 ژڦ  ڄ    ڄ  ڄ      ڦژ نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، أمل تسمعوا ما قال العبد الصاحل: 

 )رواه الشيخان(.« [، إمنا هو شرك عظيم13]لقمان: 
الصالة والسالم مجع بني آيتني أوالمها من سورة األنعام والثانية من سورة لقمان، فالرسول عليه 

هذا العمل املتمثل يف اجلمع بني اآليات ويف تفسري القرآن بالقرآن هو بذرة من بذور التفسري 
املوضوعي، والظلم املذكور يف سورة األنعام ليس هو املعصية كما فهم الصحابة رضوان اهلل عليهم، 

ال هللك معظم الناس، ألن اإلنسان غري معصوم، و إمنا الظلم املراد هنا هو الشرك والعياذ باهلل، هذا وإ
إن هذا التفسري من رسول اهلل »هو الظلم الذي يهلك اإلنسان ويوقعه يف جهنم. وكما قال اخلالدي: 
 .(1)«تفسري املوضوعي الالحقةصلى اهلل عليه وسلم، هو تفسري للقرآن بالقرآن، وهو لَِبَنة من لَِبناِت ال

ر  ومبثال آخر يتضح املقال،جاء يف صحيح البخاري أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فسَّ
[، فقال: 56]األنعام:  ژ  ەئەئ   ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ ژمفاتيح الغيب يف قوله تعاىل: 

                                                 
 .33صالح عبد الفتاح اخلالدي، مرجع سابق، ص  -(1)
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  ەئ  ەئ  ەئەئ  ەئ  ەئ  ەئ   ەئ  ەئ  ەئ  ەئ    ەئ  ەئ  ەئژ مفاتيح الغيب مخس: »

[« 34]لقمان  ژ     ەئ  ەئ  ەئ      ەئ  ەئەئ  ەئ  ەئ  ەئیی   ي  ی    ەئ  ەئ  ەئ
 )رواه البخاري(.

إن تفسري القرآن بالقرآن ليس من عمل الرسول عليه الصالة والسالم فحسب بل هو منهج 
يات القرآنية حتيل إىل بعضها البعض، جند عالماته األوىل يف القرآن نفسه،خاصة عندما نلحظ اآل

[، فهذه 113]النحل:  ژ  ەئەئ  ەئ   ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئژ مثال ذلك قوله تعاىل: 
  ەئ  ەئ  ەئ  ەئەئ  ەئۉ  ې  ې  ې    ې  ژ اآلية أحالت إىل ما نزل قبلها، وهو قوله تعاىل: 

  ژ  ەئ  ەئ  یی  ی  ي  ەئەئ  ەئ   ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئ     ەئ  ەئ   ەئ  ەئ
 [.146]األنعام: 

أما القرآن الكرمي فإننا جند فيه آيات حتيل إىل آيات أخرى يف »هلذا يقول فتح اهلل سعيد: 
موضوعها، وال تفهم إحداها إال باألخرى وهذه دالالت وإشارات مبكرة تقرر أمهية النظر املوضوعي 

 .(1)«يف اآليات الكرمية
التفسري املوضوعي، وليست دليال على وجود تفسري القرآن بالقرآن هي إشارة مبكرة لظهور 

التفسري املوضوعي يف ذلك العصر املبكر، كما ذهب إليه البعض، هلذا جند الدماغني يرد على هؤالء، 
وقد كان صلى اهلل عليه وسلم جيمع بني اآلية واآلية اليت تبينها ]...[ فهو خيتلف عن »ويقول: 

ن ال مينع أن تكون بداية الفكرة مرتكزة على هذا األساس التفسري املوضوعي هدفا وغاية ومنهجا، لك
يف التعامل مع القرآن الكرمي، بل إن تفسري القرآن بالقرآن هو املستند األقرب يف تعليل ظهور هذا 

 .(2)«االجتاه
هذا النمط يف تفسري القرآن بالقرآن يعطي املربر الشرعي للتفسري املوضوعي بشكله التجميعي، 

نربر األشكال األخرى من هذا التفسري مثل التفسري املوضوعي املتعلق بالسورة القرآنية، فكيف لنا أن 
لقد تنبه أمحد رمحاين إىل أن ما ورد يف احلديث القدسي املتعلق بسورة الفاحتة والذي جاء فيه أن أبا 

لصالة بيين قال اهلل تعاىل: قسمت ا»هريرة قال: فإين مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: 
وبني عبدي نصفني ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: احلمد هلل رب العاملني، قال اهلل تعاىل: محدين 
عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: جمدين عبدي، )وقال مرة فّوض إيّل عبدي(، فإذا قال: إياك 

                                                 
 .23عبد الستار فتح اهلل سعيد، م،س، ص  -(1)
 .26الدماغني، م،س، ص  -(2)
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قال: اهدنا الصراط املستقيم  نعبد وإياك نستعني، قال: هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا
« صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل

(1)   . 
فهذا احلديث القدسي يقدم لنا أمنوذجا للعالقة املوجودة بني آيات السورة الواحدة، وهذا 

يعترب أساس التفسري املوضوعي املتعلق  جوهر البحث يف الوحدة املوضوعية للسورة القرآنية، والذي
بالسور القرآنية، كما أن التسميات اليت كان يعطيها الرسول عليه الصالة والسالم للسور القرآنية يعترب 

وليس من شك يف أن »لَِبنة من لَبنات حتديد موضوعات السور القرآنية، هلذا يقول أمحد رمحاين: 
آن تعرب عن موضوعها فعال، فقد مسيت البقرة فسطاط القرآن بعض األمساء اليت تسمى هبا سور القر 

ملا مجع فيها من أحكام اليت مل تذكر يف غريها، واجلاثية مسيت سورة الشريعة، وسورة اإلخالص مسيت 
 .(2)«األساس الشتماهلا على توحيد اهلل وهو أساس الدين

ضوعي سواء كان املتعلق وهكذا فعمل الرسول عليه السالم فيه دليل على أن التفسري املو 
بقضايا معينة، أو بسورة من سور القرآن عمل مشروع، وله أصل ينطلق منه وهو تفسري القرآن 
بالقرآن، واألحاديث اليت تبني العالقة الوطيدة بني آيات السورة الواحدة، كما هو مع سورة الفاحتة، 

 السور. وكذلك األمساء اليت كان يطلقها الرسول عليه السالم على هذه 
 ثانيا: جمع الصحابة آليات متعارضة في الظاهر:

ومن هذا القبيل ما كان يلجأ إليه الصحابة رضوان »أشار مصطفى مسلم إىل هذا العمل حيث قال: 
، مث يستدل باحلديث (3)«اهلل عليهم من اجلمع بني اآليات القرآنية اليت يظن هبا بعضهم التعارض

وقال املنهال عن سعيد قال: قال رجل البن »والذي جاء فيه ما يلي: الذي رواه اإلمام البخاري، 
، قال  ژەئ    ەئ    ەئ    ەئ  ەئ  ەئژ : عباس: إين َأِجُد يف القرآن أشياء ختتلف عليَّ

ں   ں   ڻ  ڻ    ژ  وقال اهلل: [،00]الصافات:    ژ ەئ  ەئ   ەئ  ەئ  ەئژ  [،101]املؤمنون: 

األنعام: ] ژہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ    ژ  [،22]النساء:  ژ
ک     گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       کژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ  [، كتموا يف هذه اآلية، وق ال:23

ڻ    ژ فذكر خلق السماء قبل خلق األرض وقال اهلل: [،30-22]النازعات:  ژڱ  ڱ  ڱ  ں    

                                                 
 .723أخرجه اإلمام مسلم يف كتاب الصالة، باب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، رقم  -(1)
 .126أمحد رمحاين، م،س، ص  -(2)
 .13مصطفى مسلم، م،س، ص  -(3)
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ھ  ھ  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ         ھڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ

  ەئ  ەئ        ەئ   ەئ  ەئ  ەئ  ەئ  ەئۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  

 ژ    ەئ  ەئ  ەئ  ەئ ژ [ فذكر خلق األرض قبل خلق السماء، وقال:11-9]فصلت:  ژەئ

[ فكأنه كان هكذا مث 132]النساء  ژ ەئ  ەئژ  [،101]النساء:  ژڱ  ں   ژ  [،100]النساء: 
مث ينفخ يف الصور  ،يف النفخة األوىل ژ      ەئ    ەئ    ەئ    ەئ  ەئ  ەئژ  مضى، فقال:

 ،فال أنساب بينهم عند ذلك وال يتساءلون ،فصعق من يف السموات ومن يف األرض إال من شاء اهلل
 وال يكتمون اهلل–وأما قوله: )ما كنا مشركني  .  ژەئ  ەئ   ەئ  ەئ  ەئژ   مث يف النفخة اآلخرة

فختم وقال املشركون، تعالوا نقول: مل نكن مشركني،   ذنوهبم فإن اهلل يغفر ألهل اإلخالص (حديثا
گ  ڳ   ڳ  ڳ    ژ فتنطق أيديهم، فعند ذلك ُعرف أن اهلل ال ُيكَتُم حديثا، وعنده ،على أفواههم

 ،مث خلق السماء ،وخلق األرض يف يومني  [.23]النساء:  ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ
ْحُوَها أن أخرج منها املاء دإىل السماء فسّواهن يف يومني آخرين، مث دحا األرض، و  استوىمث 

واملرعى، وخلق اجلبال واجلمال واآلكام وما بينهما يف يومني آخرين، فذلك قوله: )دحاها(، وقوله : 
علت األرض وما فيها من شيء يف أربعة أيام، وخلقت السماوات يف )خلق األرض يف يومني(،  فجُ 

يومني، )وكان اهلل غفورا(، مسي نفسه ذلك، وذلك قوله، أي مل يزل كذلك، فإن اهلل مل يُرد شيئا إال 
 .(1) « أصاب به الذي أراد، فال خيتلف عليك القرآن، فإن كال من عند اهلل

وعليه فابن عباس رضي اهلل عنه جيمع بني اآليات اليت ظاهرها التعارض، وهذا ليس منهج ابن 
عباس فقط، فهذا على بن أيب طالب رضي اهلل عنه جيمع اآليات يف املوضوع الواحد ليستخرج منها 

لى حكما فقهيا، يعيد به تصحيح األفهام السابقة، فقد راجع عمر بن اخلطاب يف إقامة حد الزنا ع
امرأة وضعت بعد زواجها بستة أشهر، يستدل أمحد العمري هبذا العمل معتربا إياه لبنة من لبنات 

أن عليا ذّكَر »التفسري املوضوعي، ينقل العمري عن ابن حزم من كتابه اإلحكام يف أصول األحكام: 
ھ  ھ  ھ    ژمع قوله تعاىل:  [،10]األحقاف: ، ژ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺژ عمر بن اخلطاب بقوله تعاىل: 

َم »، مث يشرح: «[، فرجع عمر عن إقامة احلد233]البقرة: ، ژھ  ے أي أن عمر بن اخلطاب َحكَّ
املرأة ألقل من سبعة أشهر، فاعترب والدهتا قبل ذلك قرينة إلقامة احلد  العادة اجلارية، من أنه ال تلد

                                                 
 البخاري يف كتاب التفسري، باب: سورة حم السجدة.  أخرجه -(1)
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اآليتني السابقتني جمتمعتني، أن استدرك عليه ]...[ وفهم من  -كّرم اهلل وجهه–عليها، لكن عليا 
 .(1)«مدة احلمل ميكن أن تكون ستة أشهر

وخالصة القول أن مجع اآليات ورد بعضها إىل بعض كان منهجا معموال به لدى الصحابة 
رضوان اهلل عليهم، سواء لفك إشكاالت التعارض بني اآليات، أو للوصول إىل أحكام فقهية متناسقة 

 اإلسالمية.مع روح الشريعة 
     مرحلة التفسير الفقهي: -22 -

ال ميكننا حبال من األحوال جتاوز العمل الذي قام به الفقهاء، حيث قسموا الفقه إىل كتب 
وأبواب، وأدرجوا حتت كل كتاب أو باب جمموعة من املسائل الفقهية املتعلقة بالعبادات أو 

هو مجع النصوص القرآنية واحلديثية املرتبطة هبذه املعامالت، وخالل هذا العمل كان أول ما قاموا به 
 املسائل هبدف استخراج أحكام فقهية عملية.

هذا العمل من صميم املنهج املوضوعي، هلذا نبه حممد باقر الصدر إىل سبب وعلة تطور الفقه 
مد ومجود التفسري، وأرجع السبب إىل اعتماد الفقهاء على املنهج التوحيدي املوضوعي، بينما اعت

 املفسرون املنهج التجزيئي التحليلي.
فالفقه هو مبعىن من املعاين، تفسري لألحاديث ]...[ وحنن نعرف »يقول حممد باقر الصدر: 

من البحث الفقهي أن هناك كتبا فقهية شرحت األحاديث حديثا حديثا  ]...[ غري أن القسم 
اه، بل صنفت البحث إىل مسائل وفقا األعظم من الكتب الفقهية يف هذا اجملال مل تتجه هذا االجت

لوقائع احلياة، وجعلت يف إطار كل مسألة األحاديث اليت تتصل هبا، وفّسرهتا بالقدر يلقي ضوءا على 
تلك املسألة، ويؤدي إىل حتديد موقف اإلسالم من تلك الواقعة ]...[ وهذا هو االجتاه املوضوعي 

 .(2)«على الصعيد الفقهي
سه هو هل هذا العمل املوضوعي كان مثرة عمل الفقهاء أم عمل والسؤال الذي يطرح نف

 احملدثني؟
إذا عدنا إىل العصور املتقدمة عند بداية التدوين فإننا سنجد بأن العامل يكون فقيها وحمدثا يف 
الوقت نفسه، ولكن السؤال يبقى يلح علينا، كيف نشأت هذه العقلية املوضوعية لدى الفقهاء؟. 

                                                 
-ه1421: 2أمحد مجال العمري، دراسات يف التفسري املوضوعي للقصص القرآين، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط -(1)

 .52م،ص2221
 .32حممد باقر الصدر، م،س، ص  -(2)
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السؤال تستدعي منا العودة إىل مرحلة تدوين الفقه واحلديث. يقول مصطفى أمحد  واإلجابة عن هذا
ويف أوائل هذا العصر بدئ بتدوين الفقه تدوينا علميا مذهبيا، ومن أقدم كتبه كتب حممد بن »الزرقا: 

احلسن الشيباين تلميذ أيب حنيفة الذي مجع مذهبه، وكتاب املوطأ ملالك بن أنس، وكتاب األم 
 .(1)«عيللشاف

يتضح األمر جليا عندما نبحث عن العمل الذي قام به اإلمام أبو حنيفة النعمان عندما شّكل 
هيئة دراسة ملعاجلة مسائل الفقه واحدة تلو أخرى.  يقول أمحد سعيد حوى حول طريقة أيب حنيفة 

تكوين ومنو املذهب امتاز أبو حنيفة بطريق مبتكرة يف التدريس والتفقيه كان هلا دور يف »يف التدريس: 
احلنفي كمدرسة مستقلة، إذ مل تكون طريقة أيب حنيفة هي اإللقاء على التالميذ، بل كان طريقته 
طريق مدارسة، فإذا وردت عليه املسألة عرضها على التالميذ ليديل كل منهم برأيه واجتهاده، ويسأهلم 

عّقب هو على آرائهم فبنّي الصواب  عما عندهم فيها من األدلة واآلثار، فإذا أدىل كل منهم بدلوه
باحلجة، ودفع غريه بالعقل والنقل، فكان بذلك مذهبه شورى بينهم مل يستبد فيه بنفسه دوهنم، وقد 
يتناظرون يف املسألة أياما حىت يستقر أحد األقوال فيها، مث يثبتها أبو يوسف القاضي يف 

 .(2)«األصول
كل باب من أبواب الفقه يطرح األبواب واملسائل وهكذا كان يفعل أبو حنيفة يف  »مث يضيف: 

ويناقشهم فيها مث يصل هبم إىل الرأي الصواب فيدونونه، نقل الكوثري أن أصحاب أيب حنيفة الذين 
 .(3)«دونوا معه الكتب كانوا أربعني رجال وكان يف مقدمتهم أبو يوسف وزفر بن اهلذيل

م مالك يف املوطأ، ألنه أول كتاب يف احلديث ويتجلى األمر أكثر من العمل الذي قام به اإلما
فهذا هو املوطأ أصح كتاب يف حديثه »مجعه فقيه وحمدث على أبواب متتالية، جاء يف حتقيق املوطأ: 

املسند يف زمانه، بل جتاوز زمانه إىل أزمنة كثرية، ومؤلفه اإلمام مالك أول من صّنف يف احلديث 
 .(4)«ب، مث شاع ذكره وطار صيته يف اآلفاقباملدينة املنورة ورتّبه على األبوا

                                                 
 .  162/ ص 1م، ج1663-ه 1413: 1مصطفى أمحد الزرقا، املدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط -(1)
أمحد سعيد حوى ، املدخل إىل مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان، دار األندلس اخلضراء، جدة، اململكة العربية السعودية،  -(2)

 . 56م، ص 2222-ه 1423: 1ط
 .62-56م،ن، ص  -(3)
ت: بشار عواد املعروف، حممود خليل، مؤسسة املوطأ إلمام دار اهلجرة مالك بن أنس، رواية مصعب الزهري املدين،  -(4)

 .5/ ص 1م، ج1663-ه 1413: 3الرسالة، ط
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فمنهجية اجلمع على أساس الوحدة املوضوعية بدأ هبا اإلمامان أبو حنيفة النعمان يف العراق، 
وقد مجع الفقهاء هذه اآليات ذات الصلة »ومالك بن أنس يف املدينة، هلذا قال مصطفى مسلم: 

بالوضوء و التيمم حتت كتاب الطهارة واستنبطوا مبوضوع واحد يف كتبهم الفقهية، فجمعوا ما يتعلق 
األحكام اخلاصة هبا ]...[ وهكذا يف سائر أبواب الفقه من العبادات واملعامالت والفرائض والسري، 

 .(1)«وكل ذلك لون من ألوان التفسري املوضوعي يف خطواته األوىل
النصوص الستخراج  إهنا عبقرية فذة تلك اليت اهتدت إىل هذه املنهجية يف التعامل مع

 األحكام الفقهية، لكن السؤال بعد ذلك هو ملاذا مل يتأسى املفسرون هبذه املنهجية؟
ومما ساعد على شيوع االجتاه التجزيئي »يقدم لنا الباقر بعض اإلجابات هلذه الظاهرة فيقول: 

ية إال شعبة من احلديث للتفسري...النزعة الروائية واحلديثية للتفسري، حيث إن التفسري مل يكن يف البدا
التفسري كان بطبعه تفسريا لفظيا للمفردات، وشرحا للمستجد ». مث يضيف: (2)«بصورة أو بأخرى

من املصطلحات، وتطبيقا لبعض املفاهيم على أسباب النزول، ومثل هذه العملية مل يكن بإمكاهنا أن 
املوضوعية من الفقه إىل التفسري،  إذن فالسبب يف عدم انتقال النزعة .(3)«تقوم بدور اجتهادي مبدع

هو اعتماد التفسري على الرواية، خاصة وأنه كان جزءا من احلديث، مث الطبيعة اللغوية للعملية 
التفسريية،هذا التحليل قد يكون صائبا بعض الشيء، إال أننا نتوقف أمام املفارقة التالية: احلديث 

ل على ذلك من عمل اإلمام مالك يف املوطأ الذي انتظم بشكل موضوعي عند احملدثني، وال أد
وبعده البخاري و مسلم ، كان السبب يف بقاء التفسري يدور ضمن احللقة املفرغة )املنهج التجزيئي(، 

.  هذا ما يصعب تقبله ألنه يوقعنا يف تناقض بنين
هج فكيف باحلديث والفقه ينهجان املنهج املوضوعي بينما يبقى التفسري يدور يف إطار املن

التجزيئي، هذا ما حيتاج إىل حبث ودراسة، لكن املؤكد هو أن الفقه تطور فعال بسبب اعتماده املنهج 
 املوضوعي وارتباطه بالواقع، وتوقف التفسري بسبب اعتماده املنهج التحليلي وابتعاده عن الواقع.

 مرحلة التأليف الملتبس بالتفسير الموضوعي: -22- 
بالتنبيه على عنصرين، مها: التأليف يف بعض علوم القرآن، مث التنبه ميكن دراسة هذه املرحلة 

 إىل علم املناسبات والوحدة املوضوعية يف السورة.
                                                 

 .16مصطفى مسلم، م،س، ص  -(1)
 .31حممد باقر الصدر،م،س،ص -(2)
 .31م،ن،ص -(3)
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 أوال: التأليف في بعض علوم القرآن.
املراحل اليت مّر هبا تدوين علوم القرآن فسنجد أنفسنا أمام زخم كبري من الروايات  إذا عدنا إىل

أة هذا العلم إىل هناية القرن الثاين اهلجري، هنا سنالحظ كذلك ظهور بعض التفسريية من بذور نش
املؤلفات اخلاصة مبباحث يف علوم القرآن، وكلها مجع لروايات تفسريية متعلقة مبجال معني، كاملكي، 

 .(1)واملدين، والناسخ واملنسوخ والوجوه والنظائر، واآليات املتشاهبات 
ه (، وكتاب 152لوجوه والنظائر كتاب "مقاتل بن سليمان" )ت فمن الكتب املطبوعة يف علم ا

. و (2)ه ( بعنوان "التصاريف"222ه (، وكتاب "حيي بن سالم" )ت 172"هارون األعون" )ت 
استمرت الكتابة يف القرن الثالث اهلجري يف أنواع علوم القرآن، منها مثال "فضائل القرآن" أليب عبيد 

 .(3) ه (...276وتأويل مشكل القرآن البن قتيبة )ت ه (، 224القاسم بن سالم )ت 
هناك من الباحثني من اعترب التأليف يف بعض املباحث القرآنية مرحلة متطورة من مراحل نشوء 
التفسري املوضوعي، وطبعا هناك من رفض هذه الفكرة من األساس. من الذين يوافقون هذا الرأي 

ه ( كتابا يف الناسخ واملنسوخ ]...[ 113قتادة السدوسي )فألف »عبد الستار فتح اهلل سعيد، يقول: 
ه ( كتابه "جماز القرآن" حتدث فيه عن اآليات اليت بينها رابطة عامة ]...[ 226وألف معمر بن املنت )

ه ( كتابه "تأويل مشكل القرآن" ]...[ وقد أحلق بكتابه بابا يف 276بن قتيبة ) دوألف أبو حمم
-حدة اليت تأيت على معان متعددة" ويورد معها اآليات الكرمية مثل لفظ القضاء"األلفاظ القرآنية الوا

 .(4) «األمة...-اهلدى
وهذا ضرب من التفسري املوضوعي يف مراحله األوىل، ورمبا كان النواة اليت بىن »ويضيف معقبا: 

لوب يف ه ( الذي ألف كتاب "نزهة الق332عليها بعض العلماء بعده مثل أيب بكر السجستاين )
ه ( الذي ألف كتابه العظيم "مفردات القرآن" ]...[، مث 522غريب القرآن"، والراغب األصفهاين )

 .(5)«ه ( كتابه الشهري "التبيان يف أقسام القرآن"...751ألف ابن القيم )

                                                 
 . 33، 33، ص 2226-ه 1427: 1مساعد بن مسلم بن ناصر الطيار، احملرر يف علوم القرآن، دار ابن اجلوزي، ط -(1)
 .33م،ن، ص -(2)
 .36م،ن، ص  -(3)
 .31-32عبد الستار فتح اهلل سعيد، م،س، ص  -(4)
 .31م،ن، ص  -(5)
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إذا تفحصنا جيدا ما ذهب إليه عبد الستار فتح اهلل سعيد فسنجد أن التأليف يف بعض علوم 
يعد كله من قبل التأليف يف التفسري املوضوعي، خاصة مثال مع مباحث مثل الناسخ القرآن ال 

واملنسوخ، وإمنا الذي يعد أقرب إىل التفسري املوضوعي هو املباحث املتعلقة باأللفاظ القرآنية، وهلذا 
ليت تأيت رّكز فتح اهلل على كتاب "تأويل مشكل القرآن" الذي فيه بابا يف أأللفاظ القرآنية الواحدة ا

 على معان متعددة.
وقد أخذت هذه الدراسات »هلذا جند مصطفى مسلم يركز على هذه املسألة عندما يقول:   

املوضوعية اجتاها آخر يف نفس الوقت وهو االجتاه اللغوي وذلك بتتبع اللفظة القرآنية وحماولة معرفة 
وذكر    باه والنظائر يف القرآن الكرمي"،دالالهتا املختلفة فقد ألف مقاتل بن سليمان كتابا مساه "األش

 .(1) «فيه الكلمات اليت احتدت يف اللفظ واختلفت دالالهتا حسب السياق يف اآليات الكرمية...
هذا رأي مقبول عند احلديث عن تطور التفسري املوضوعي، ألن التفسري املوضوعي ولو كان 

أللفاظ األساسية بداية، مث يذهب إىل دراسة متعلقا مبوضوع ما فإنه حيتاج إىل حتديد املصطلحات وا
 املوضوع بتفرعاته.

لكن احلديث عن اعتبار التأليف يف مباحث أخرى مثل: الناسخ، املنسوخ، املكي واملدين، 
. و عد ذلك من التفسري (2)أسباب النزول، أقسام القرآن، أمثال القرآن، جماز القرآن، إعجاز القرآن

 ن هذه الدراسات إمنا هي حول القرآن ال يف القرآن.املوضوعي غري ُمسلم به، أل
هناك من رفض فكرة اعتبار التأليف يف بعض علوم القرآن مرحلة من مراحل تطور التفسري 

فكتب الناسخ واملنسوخ، أو كتب غريب القرآن، مجعت اآليات املتعلقة »املوضوعي، يقول الدماغني: 
ها من العلوم، فعلم الناسخ عند من يقول به حيتاج إليه بذلك املوضوع دون سواها، لتكون دعامة لغري 

يف موضوع األحكام، وعلم غريب القرآن حيتاج إىل توظيفه يف معرفة مدلول اللفظ، وهو ما ال خيتص 
 .(3) «بآيات معينة، وكتب اإلعجاز تعد دراسات وصفية حتليلية للنص القرآين كله...

علوم القرآن مرحلة من مراحل التفسري املوضوعي، يرفض الدماغني اعتبار التأليف يف بعض 
لكنه من جهة أخرى يشيد بالعمل الذي قام به اجلاحظ متابعا يف ذلك مصطفى الصاوي اجلويين 

                                                 
 .22مصطفى مسلم، م،س، ص  -(1)
 .21-22م،س، ص  -(2)
 .31-32الدماغني، م،س، ص  -(3)
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الذي يرى أن اجلاحظ حقق بداية ذكية يف منهج فهم القرآن فهما موضوعيا، وميثل لذلك بدراسة 
الكلب يف القرآن من مديح أو ذم"، وبعض أنواع العذاب ملواضيع منها "النار يف القرآن"، "ما ذكر به 

 .(1)املذكور يف القرآن كالعذاب باجلراد والقمل واملاء، وموضوع املالئكة يف القرآن
ويبدو القول بتفطن اجلاحظ هلذا اللون من التفسري يف وقت »يعّقب الدماغني بعد ذلك: 

جلاحظ مل يقل، ومل يشر إىل أن تكون دراسته مبكر من تاريخ الدراسات القرآنية مقبوال، إال أن ا
]...[ إن ذلك النسق التارخيي املتكامل متطلب شاق للدرس   للموضوع يف نسق تارخيي متكامل

القرآين، قيدت به املدرسة األدبية نفسها، لتحقيق بغيتها األدبية الفنية املتمثلة يف إدراك إعجاز 
 .(2)«ية ملعاين الكلمات ودالالهتاالقرآن...والتعرف على االستخدامات القرآن

يعقد الدماغني بعد ذلك مقارنة بني ما قام به ابن القيم عند حديثه عن أقسام القرآن وما قام 
به اجلاحظ ويصل إىل أن اجلاحظ كان أكثر وضوحا وعمقا وإدراكا لفكرة التفسري املوضوعي من 

سة القرآنية، مث يعود ليؤكد مرة أخرى بأن هذا حيث تشكيل أفكاره النواة احلقيقية هلذا اللون من الدرا
حتت موضوعات حمددة  »مل يأت من فراغ، ألن تصنيف أحاديث الرسول عليه الصالة والسالم 

وعليه، فإن  .(3) «كأبواب اإلميان والطهارة والصالة...أثر يف إحاطة القرآن بتلك النظرة الشمولية...
ه ( يف جامعه 261دثني، خاصة عند اإلمام مسلم )ت الدماغني يعود إىل فكرة التجميع لدى احمل

ه (، وكذا 167-65الصحيح، وقد أشرنا من قبل أن هذا العمل، أول من قام به هو اإلمام مالك )
ه ( فيما يتعلق بالفقه، وهنا جند أن الدماغني يتفق مع حممد باقر 152-32اإلمام أبا حنيفة النعمان )

لوم القرآن ال يعد ضمن مسار تطور التفسري املوضوعي، خبالف الصدر الذي يرى أن التأليف يف ع
 أبواب الستخراج األفكار الفقهي عمل الفقهاء عند جتميعهم للنصوص يف

 ثانيا: ظهور علم المناسبات والتنبه إلى الوحدة الموضوعية للسورة:

                                                 
 .31م،ن، ص -(1)
 .32م،ن، ص -(2)
 .33-32م،ن، ص -(3)
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ليس من التفسري »ال يعترب فتح اهلل السعيد علم املناسبات من التفسري املوضوعي هنائيا، قال: 
املوضوعي الكتب اليت عنيت ببيان املناسبات بني اآليات والسور، ألن هذه املناسبات هي أمور 

 .(1)«التماسية اجتهادية
علم املناسبات وثيق الصلة بالتفسري »بينما مصطفى مسلم يذهب إىل عكس ذلك، قال: 

االختالف يعود يف احلقيقة أصال إىل .هذا (2)«املوضوعي، وخباصة التفسري املوضوعي للسورة
االختالف حول اعتبار التفسري املوضوعي للسورة نوعا من التفسري املوضوعي، فعبد الستار فتح اهلل 
سعيد ال يشري إىل هذا اللون، وإمنا يركز على التفسري املوضوعي للموضوع القرآين فقط، وهذا واضح 

حيتفي احتفاًء كبريا بالتفسري املوضوعي للسورة،  من خالل مناذجه التطبيقية. لكن مصطفى مسلم
 وهلذا يعطي اهتماما كبريا لعلم املناسبات ألنه يعد أصال هلذا النوع.

ه ( يف بغداد، وكان أبو 324وقد ظهر علم املناسبات على يد اإلمام أيب بكر النيسابوري )ت 
القرآن"، ومن املهتمني هبا كذلك  ه ( يشري إىل املناسبات يف تفسريه "أحكام543بكر بن العريب )ت 

ه ( يف تفسريه "مفاتيح الغيب"، وعندما جاء اإلمام الزركشي جلمع علوم القرآن 626اإلمام الرازي )ت 
يف مؤلف واحد خص علم املناسبات بالدرس وضرب أمثلة عن املناسبات بني السور، ومن بني 

ه( بتفسريه للقرآن كله على أساس 335بقاعي)تاآليات يف السورة الواحدة، إىل أن قام برهان الدين ال
 .(3)فكرة املناسبات يف عمله الضخم "نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور"

يؤكد أمحد رمحاين على مرحلة التنبه للوحدة املوضوعية للسورة، ويعود بنا إىل التجربة اليت قام 
حرصا شديدا على ضرورة النظر يف إن الشاطيب حيرص »هبا اإلمام الشاطيب يف "املوافقات"، قال: 

السورة كلها، بل جيعل الفهم الصحيح متوقفا على النظرة الكلية للسورة من حيث هي تعبري عن 
 .(4)«موضوع أو قضية واحدة

من املعلوم أن كال من الدكتور الفرماوي والدكتور مصطفى مسلم يعدان الرازي »مث يضيف: 
وع يف السورة ]...[ ولكن عند النظر يف تفسري الرازي صاحب السبق إىل احلديث عن وحدة املوض

                                                 
 .33عبد الستار فتح اهلل سعيد، م،س، ص  -(1)
 .57مصطفى مسلم، م،س، ص  -(2)
 .67-66مصطفى مسلم، م،س، ص  -(3)
 .117أمحد رمحاين، م،س، ص  -(4)
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ومقارنته باملالحظات اليت أبداها الشاطيب جند املسألة واضحة يف ذهن الشاطيب وضوحا كامال، أما 
الرازي فإنه ميس الوحدة مسا خفيفا ال يؤدي بالفكرة إىل احلمل املفضي إىل والدة فكرة الوحدة 

 .(1)«يباملوضوعية كما جتلت عند الشاط
والشاطيب مل يكتف باحلديث النظري، وإمنا طور نظريته على سورة املؤمنني ووصل إىل أهنا نازلة 

. ويشري أستاذنا أمحد رمحاين بعد ذلك إىل عمل ابن (2)يف قضية واحدة وإن اشتملت على معان كثرية
على أن ابن تيمية  قد نبه على وحدة السورة ومّثل لذلك بسورة البقرة،»ه (، قال: 723تيمية )ت 

 .(3)«يصلح مثاال لدرس التناسب بني اآليات ال الوحدة املوضوعية
وهكذا فإن التنبه للوحدة املوضوعية للسورة هي خطوة أخرى بعد ظهور علم املناسبات يف 

 طريق تشكل وظهور التفسري املوضوعي.
 مرحلة التنظير: -3-2

النضج والتنظري، ويضع هلا ثالث عناصر يسمى أستاذنا أمحد رمحاين هذه املرحلة مبرحلة 
 جزئية:

 مرحلة وضع الفهارس التفصيلية لآليات القرآنية.-1
 مرحلة التطبيق. -2
 مرحلة التنظري. -3

وحنن سنسري على املنوال نفسه، إال أننا سنتوسع قليال يف ذكر األسباب اليت أوصلت التفسري 
 املوضوعي إىل هذه املرحلة، مرحلة التنظري.

 : وضع الفهارس التفصيلية لآليات القرآنية:أوال
يعترب األستاذ أمحد رمحاين هذه املرحلة نتيجة للعمل الذي قام به الراغب األصفهاين )ت 

، واحلق يقال أن العمل الذي أجنزه الراغب يعد عمال (4)ه (، يف كتاب بعنوان "مفردات القرآن"522
                                                 

 .113أمحد رمحاين،م،س، ص  -(1)
 .113م،ن، ص  -(2)
 .116م،ن، ص  -(3)
 .122م،ن، ص  -(4)
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ا، إال أنه يصلح ليكون متهيدا وتوطئة  للتفسري املوضوعي املتعلق باملصطلح القرآين، وليس متهيدا فذًّ
 للتفسري املوضوعي للمواضيع القرآنية.

مع مالحظة أن أستاذنا أمحد رمحاين عندما يأيت إىل احلديث عن أنواع التفسري املوضوعي ال 
تح اهلل يشري إىل التفسري املتعلق باملصطلح القرآين، وهو يف هذا الصنيع يوافق مصطفى مسلم، وف

سعيد وغريمها. وإمنا الذي بدأ باالهتمام هبذا النوع هو صالح عبد الفتاح اخلالدي، وقبله جند أستاذه 
 أمحد حسن فرحات.

مث إن أمحد رمحاين بعد ذلك يشري إىل ما قام به أحد املستشرقني وهو "جون البوم" صاحب  
به إىل مثانية عشر بابا بالشكل كتاب "تفصيل آيات القرآن احلكيم"، هذا الكتب الذي قسمه صاح

 التايل:
 
 الدين.-12التاريخ.                                                            -1
 العقائد.-11حممد صلى عليه وسلم.                                            -2
 العبادات.-12            التبليغ.                                                  -3
 الشريعة.-13بنو إسرائيل.                                                        -4
 النظام االجتماعي.-14التوراة.                                                              -5
 العلوم والفنون.-15النصارى.                                                            -6
 التجارة.-16ما وراء الطبيعة.                                                      -7
علم هتذيب -17التوحيد.                                                             -3

 األخالق.
 .1النجاح-13القرآن.                                                               -6

                                                 

-
1
ج  ون الب  وم، تفص  يل آي  ات الق  رآن احلك  يم، ويلي  ه املس  تدرك إلدوارد مونتي  ه، ت: حمم  د ف  ؤاد عب  د الب  اقي، دار الكت  اب الع  ريب،   

 .260-202م، ص1969بريوت، ط: 
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وقام إدوارد مونتيه باالستدراك عليه، وأما حممد فؤاد عبد الباقي فقام برتمجته إىل اللغة العربية. 
املستشرق؟ ومع غياب والسؤال الذي يتبادر إىل الذهن من أين جاءت فكرة هذا املعجم هلذا 

الدراسات حول هذه املسألة، فإن اإلجابة قد تعود إىل أن الغرب وبعد الثورة الصناعية، وبعد انتشار 
أفكار آدم مسيث خاصة منها فكرة تقسيم العمل، قد أصبح ينظر إىل احلياة على أساس القطاعات 

مثل: حممد صلى اهلل عليه وسلم، املختلفة، إن تقسيم املوضوعات إىل مسائل معروفة لدى املسلمني 
التبليغ، التوحيد، القرآن، العبادات، الدين، العقائد، الشريعة، ليس غريبا، لكن أن نضيف لذلك 
جماالت أخرى مثل: التاريخ، النظام االجتماعي، العلوم والفنون، التجارة، النجاح، هذا ما ال ميكن 

املعجم الذي أجنزه حممد   ألمر أكثر عندما نعلم أنلنا أن جنده عند املتقدمني من املسلمني.ويتضح ا
، ما هو إال نتيجة التأثر بعمل املستشرقني 1فؤاد عبد الباقي "املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي"

 واملتمثل يف "املعجم املفهرس أللفاظ احلديث".
ا، إال ورغم املالحظات حول عمل جون البوم مثل تعّسفه يف حشر بعض اآليات مع بعضه

خطوة مفيدة للباحث يف مل شتات موضوع من املوضوعات »أنه وكما يقول مصطفى مسلم: 
 . وهذا ما يؤكد تأثري اجلهد االستشراقي يف بلورة الدراسة املوضوعية للنصوص القرآنية.(2)«القرآنية

بعد العمل الذي قام به حممد فؤاد عبد الباقي ظهرت جهود أخرى تصب يف اجملال نفسه، 
 ها مثال:من

 معجم ألفاظ القرآن الكرمي جملمع اللغة العربية يف مجهورية مصر العربية.-1
 املعجم املوضوعي آليات القرآن الكرمي لصبحي الرؤوف عصر.-2
املعجم املفهرس ملعاين القرآن العظيم،من إعداد: حممد بسام رشدي الزين،وإشراف: حممد -3

 عدنان سامل.
  ثانيا: التطبيق:

رمحاين يف هذه املرحلة إىل تفسري حممد عبده ورشيد رضا خاصة عندما ينبهون إىل  يشري أمحد
 .(1)الوحدة املوضوعية للسورة، واملالحظة نفسها مع تفسري حممد الطاهر بن عاشور "التحرير والتنوير"

                                                 
1
 مطبعة دار الكتب املصرية، دار احلديث، القاهرة،)د،ت(. حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، - 
 .22مصطفى مسلم،م،س، ص  -(2)
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وبعد ذلك يشري إىل موضوع "العرب يف القرآن" للشيخ عبد احلميد بن باديس، ويف احلقيقة 
، ومل يأت من فراغ، إمنا من واقع الكلمة عىنمل عبد احلميد بن باديس يعترب رائدا بأمّت فإن عم

اجتماعي يرضخ حتت نري االستعمار الذي نشر أفكارا حتط من قيمة العريب واملسلم، فكان هذا الرد 
 من ابن باديس لتصحيح الكثري من التصورات لدى املسلمني ولدى غريهم. 

جاء نتيجة منطقية لتفسريه للقرآن كامال، فبعدما انتهى من تفسري  مث إن عمل ابن باديس
القرآن، أحس بأن جمموع اآليات اليت تناولت هذا املوضوع تستحق جتميع عناصرها وبلورهتا يف وحدة 
واحدة دفاعا عن العربية واإلسالم، وإصالحا للتصورات العامة حول العرب، خاصة منها مقولة ابن 

خربت" واليت استغلها االستعمار للتهوين من قيمة اجلنس العريب، وحملاربة اللغة خلدون "إذا عربت 
 العربية ومنع الناس من تعلمها و تعليمها.

وعليه فهذا هو الواقع )حسب باقر الصدر( الذي يدفع الباحث والعامل املسلم للعودة إىل 
راء، وللخروج بنظرة موضوعية تعيد النص ملواجهة التصورات واملفاهيم اخلاطئة ولتصحيح الكثري من اآل

 احلق إىل نصابه.
إن عمل ابن باديس يعد منوذجا رائدا لتطبيق هنج التفسري املوضوعي يف تفسري القرآن يف هذا 
العصر، وال ميكن لنا أن نتحّدث عن تطبيقات سابقة لعمل ابن باديس إال إذا أثبت التحقيق 

 والبحث غري ذلك.
قد ألفوا يف مواضيع عديدة، منها مثال "الصرب يف القرآن" للشيخ مث إن الباحثني بعد ذلك 

 يوسف القرضاوي، و"اليهود يف القرآن" لعزت دروزة، وغريها.
 ثالثا: التنظير:

يذهب أستاذنا أمحد رمحاين إىل القول بأن التنظري للتفسري املوضوعي بدأ على يد اإلمام 
املوضوعي للسورة، لكنه ال يصدق على مجيع  الشاطيب، وهذا قد يصدق بعض الشيء على التفسري

 أنواع التفسري املوضوعي.
مث يعود إىل العمل التطبيقي للشيخ عبد احلميد بن باديس، ويقارنه مبا قّدمه أمني اخلويل، على 
اعتبار أن أمني اخلويل قد أشار إىل التفسري املوضوعي يف األربعينيات، وكل هذه اآلراء حتتاج إىل 
                                                                                                                                                         

 .121أمحد رمحاين، م،س، ص  -(1)
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يبقى أن ظهور التنظري بالشكل املعروف ليس له حتديد تارخيي  .(1)قيب إلثباهتا أو نفيهاالبحث والتن
دقيق وإمنا املعلوم أن هناك دراسات يف التفسري املوضوعي، وإن مل على درجة كبرية من العمق وعلى 

فصيل، مث درجة كبرية من املستوى، وإمنا بدأت ببعض اآلراء تقوم على فكرة املوضوع، والتجميع، والت
تطورت هذه الطروحات حىت وصلت إىل قمة اإلبداع يف العمل الذي قام به حممد باقر الصدر يف  

 كتابه "السنن التارخيية يف القرآن".
 هناك كتب ودراسات ظهرت قبل ظهور حماضرات حممد باقر الصدر، منها ما يلي: 

 التفسري املوضوعي للقرآن، ألمحد السيد الكومي.-1
 يف التفسري املوضوعي، لعبد احلق الفرماوي.البداية -2
 الوحدة املوضوعية يف القرآن، حملمد حممود حجازي.-3
 املدخل إىل التفسري املوضوعي، لعبد الستار فتح اهلل سعيد.-4
 السنن التارخيية يف القرآن، حملمد باقر الصدر.-5
 مباحث يف التفسري املوضوعي، ملصطفى مسلم.-6
 بني النظرية والتطبيق، لصالح عبد الفتاح اخلالدي.التفسري املوضوعي -7
 التفسري املوضوعي نظرية وتطبيقا، ألمحد رمحاين.-3

وحنن إذا تتبعنا عناوين هذه الكتب سوف نالحظ وبال ريب التدرج يف التنظري والبداية 
مث مباحث،  احملتشمة هلذا العمل التنظريي، وال أدل على ذلك من استعمال لفظ: البداية، مث املدخل،

وأخريا عندما نقارن بني عنوان كتايب اخلالدي وأمحد رمحاين جند الفرق بينهما ظاهرا، فاخلالدي مازال 
متشككا خاصة عندما يستعمل مجلة "بني النظرية والتطبيق"، أما األستاذ أمحد رمحاين فيستعمل مجلة 

على سوقه من الناحية التطبيقية  "نظرية وتطبيقا"، حىت يؤكد بأن هذا النوع من التفسري قد استوى
 ومن الناحية النظرية كذلك.
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 أنواع التفسير الموضوعي: -3 

إذا تتبعنا تطور احلديث يف أنواع للتفسري املوضوعي، فإننا سنجد أن األمور مل تكن واضحة  
كل الوضوح منذ البداية، فهذا فتح اهلل سعيد والذي طُبع كتابه "املدخل يف التفسري املوضوعي" سنة 

ضوعي العام، التفسري املو  ، يقسم التفسري املوضوعي باعتبار الرابطة إىل نوعني: النوع األول:1636
وهو الذي بني أطراف موضوعه وحدة يف الغاية فقط، وليس يف أصل املعىن، ويضرب لذلك مثال 
أحكام القرآن، أقسام القرآن...، وخالل احلديث عن هذا النوع يبني رفضه ملا يسمى بالوحدة 

الضرب من أن هذا  -واهلل أعلم–وأرى »، هلذا يقول: (1)املوضوعية يف القرآن كله، أو سورة منه
. مث يأيت إىل النوع الثاين ويسميه التفسري املوضوعي (2)«الدراسات ال يدخل يف التفسري املوضوعي

اخلاص، وهو الذي يقوم على وحدة املعىن والغاية بني أطرافه وأفراده، فتكون الرابطة بينها خاصة 
 .(3)آن"وقريبة، ويضرب لذلك مثال: موضوع "اليهود يف القرآن"، و"الصرب يف القر 

وعندما جاء للحديث عن مناهج التفسري املوضوعي قدم لنا تقسيما آخر وهو التفسري 
املوضوعي الوجيز )عندما يكون مقالة أو خطبة، أو حديثا إذاعيا(، والتفسري املوضوعي الوسيط وفيه 
يعرض الباحث املوضوع من خالل سورة )مثل العقيدة يف سورة الشورى(، أو من خالل جمموعة 
سور، أو من خالل القرآن كله )مثل التوحيد، املعية،التبعية، العلم يف القرآن الكرمي(، مث التفسري 

املوضوعي البسيط، وهو الذي يقوم على االستقراء، واإلحصاء الشامل ملوضوع، فيجمع املفسر آياته  
 البسيط . فكأن فتح اهلل سعيد يرى أن اسم املوضوع حمدد مسبقا يف الوسيط، أما يف(4)كلها

 فاملوضوع يأيت تباعا بعد مجع اآليات.
بسيط(، -وسيط-وكل هذه التقسيمات خاصة األخرية واليت تعتمد على حجم اجملال )وجيز

إمنا تنم عن ضبابية وتداخل يف ما بني هذه األقسام، وهذا الشيء طبيعي يف تطور العلوم واملناهج. 
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 املوضوعي يصل فتح اهلل سعيد إىل أن التفسري ويف األخري، وعند احلديث عن نشأة وتطور التفسري
وعلى هذا يتحدد مصطلح التفسري املوضوعي اآلن يف هذا »املوضوعي منحصر يف نوع واحد، يقول: 

 .(1)«النوع اخلاص، الذي يتلخص منها موضوعا واحدا
لذي خالصة القول أنه يأخذ بعني االعتبار التفسري املوضوعي املتعلق باملوضوع وال يأخذ با

 يتعلق بالسورة وال باملصطلح.
م، فإننا 1636إذا نظرنا إل من جاء بعده، كمصطفى مسلم مثال ، والذي طبع كتابه سنة 

سنلحظ تطورا يف تفريع التفسري املوضوعي إىل أنواع. فعند حديثه عن ألوان التفسري املوضوعي جنده 
أن يتتبع الباحث لفظة من كلمات » يتحدث عن اللون األول، وبدون أن يعطي له امسا، فيقول عنه:

القرآن مث جيمع اآليات اليت ترد فيها اللفظة ]...[ حياول استنباط دالالت الكلمة من خالل 
حتديد موضوع ما يلحظ الباحث ». مث يضيف قائال عن  اللون الثاين: (2)«استعمال القرآن الكرمي هلا

 .3«واملناقشة والتعليقتعرض القرآن له بأساليب متنوعة يف العرض والتحليل 
ويبدو أن األمور مل تكن واضحة عند مصطفى مسلم مبثل وضوحها عند فتح اهلل سعيد 
خبصوص هذا اللون، فهو يعترب أن ما كتب يف إعجاز القرآن وأمثال القرآن داخال يف هذا اللون، 

حديثا يف هذا ولقد كثرت املؤلفات قدميا و »وهذا خطأ جتنبه فتح اهلل سعيد، قال مصطفى مسلم: 
اللون من التفسري املوضوعي فما ُكتب: إعجاز القرآن والناسخ واملنسوخ يف القرآن وأحكام القرآن 
وأمثال القرآن وجماز القرآن...قدميا إال أمثلة ناطقة على أمهية هذا اللون من التفسري عند السلف 

املتعلقة مبجاالت املعرفة املختلفة الصاحل من علماء هذه األمة، وكذلك املوضوعات املختلفة املعاصرة 
]...[ سواء كانت هذه اجملاالت مما يتعلق بالكون احمليط باإلنسان من أرض ومساوات ]...[ أو مما 

. وعليه، فأمثال القرآن وأقسام (4) «يتعلق باإلنسان خلقه وتكوينه ]...[ أو باحلياة االجتماعية...
وعي، وإمنا الذي يدخل يف التفسري املوضوعي إمنا هي القرآن يف احلقيقة ليست من التفسري املوض

 املوضوعات املختلفة املعاصرة املتعلقة باجملاالت املعرفية املختلفة فقط.

                                                 
 .33م،ن، ص  -(1)
 .23مصطفى مسلم، م،س، ص  -(2)
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اللون الثالث يتعلق بالسورة القرآنية حيث يبحث عن اهلدف األساسي من السورة الواحدة، 
 .1ويكون هذا اهلدف هو حمور التفسري املوضوعي يف السورة

يالحظ هنا أن مصطفى مسلم وضحت لديه ألوان التفسري املوضوعي، وحتددت يف ثالثة ما 
ألوان فقط، خبالف فتح اهلل الذي أغرق نفسه يف تقسيمات خمتلفة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
نالحظ تقبل مصطفى مسلم للنوع املتعلق بالسورة، والذي رفضه فتح اهلل سعيد، مث إن فتح اهلل مل 

التفسري املتعلق باملفردات القرآنية، ولكن مصطفى مسلم اعتربها لونا من ألوان التفسري  يتحدث عن
 املوضوعي. ورغم هذا الوضوح عند مصطفى مسلم إال أنه مل يعط هلذه األلوان أمساء اصطالحية.

م، 1636-ه 1423بالنسبة حملمد باقر الصدر، والذي صدر كتابه "السنن التارخيية يف القرآن" سنة 
ومع العلم أنه عبارة عن حماضرات ألقيت على كبار العلماء يف احلوزة العلمية بقم سنوات 
السبعينيات.ال غرابة أن جنده يتناول بالدرس نوعا واحدا فقط هو التفسري املوضوعي )التوحيدي( 

 املتعلق باملوضوعات القرآنية املختلفة.
م، وكتاب أمحد 1667لدي قد ظهر يف ومن املالحظ كذلك أن كتاب صالح عبد الفتاح اخلا

م، إال أن صالح عبد الفتاح اخلالدي تناول التفسري املوضوعي بالتقسيم إىل ثالثة 1663رمحاين يف سنة 
ألوان، بينما أمحد رمحاين ال يتعرض إال إىل قسمني فقط. و قد أطلق اخلالدي على هذه األقسام اسم 

 على التوايل: ، وهي(2)األلوان، ألوان التفسري املوضوعي
 التفسري املوضوعي للمصطلح القرآين.-1
 التفسري املوضوعي للموضوع القرآين. -2
 التفسري املوضوعي للسورة القرآنية. -3

واخلالدي هنا يتابع خطوات أستاذه مصطفى سلم، واليت مساها هبذا االسم، أما بالنسبة ألمحد 
أما األول فأعطاه اسم التفسري التجميعي، والثاين  رمحاين فإنه ال جيعل التفسري املوضوعي إال قسمني،

 اسم التفسري الكشفي.

                                                 
1
 .23صم،ن،  - 
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يفرق الدكتور عبد احلق الفرماوي بني منهجني يف التفسري املوضوعي »يقول أمحد رمحاين : 
 مها:

 املنهج التجميعي التوحيدي.-1
ع يف املنهج املوضوعي السوري الذي ينطلق من الذي ينطلق من البحث يف وحدة املوضو -2

. وعليه فمصطلح (1) «السورة الواحدة وهو الذي أمسيناه هنا: منهج التفسري املوضوعي الكشفي
التجميعي من استعمال عبد احلق الفرماوي، أما مصطلح الكشفي فمن عند أمحد رمحاين، وهذا 

التامة باعتباره األخري ال يشري إىل مسألة املصطلح القرآين ورمبا يعود هذا إىل أنه مل تكن لديه القناعة 
نوعا من أنواع التفسري املوضوعي، رغم أن هناك من نبه إليه قبل ذلك خاصة مصطفى مسلم، و 

الذي مل يقدم لنا منوذجا تطبيقيا هلذا اللون رغم إشارته له. وخالصة القول أن احلديث عن أنواع 
ثة أنواع ، وحنن هنا التفسري املوضوعي تطور من اإلشارة إىل نوع واحد فقط إىل أن وصل إىل ثال

 سنختار األمساء االصطالحية اليت وضعها أستاذنا أمحد رمحاين، فهذه األنواع هي:
 التفسري املوضوعي التجميعي.-1
 التفسري املوضوعي الكشفي.-2
 التفسري املوضوعي للمصطلح القرآين.-3

 التفسير الموضوعي التجميعي: -2-0
مجع اآليات الكرمية ذات املعىن الواحد، »التايل: يعرف فتح اهلل سعيد هذا النوع بالشكل 

ووضعها حتت عنوان واحد، والنظر فيها مبا يؤلف موضوعا واحدا، مستخرجا من اآليات الكرمية على 
.نالحظ يف تعريف فتح اهلل السعيد عدم إشارته إىل املنطلق يف حتديد املوضوعات (2)«هيئة خمصوصة

التطبيقات اليت قدمها تدور حول موضوعات مستخرجة من هل هو النص أم الواقع، هلذا جاءت 
 القرآن، منها مثال: الوحدانية، املعية، التبعية وغريها.

وكما قلنا من قبل فإن حممد باقر الصدر يؤكد على االنطالق من الواقع، رغم أنه ال يهمل 
 أن املوضوع يبدأ من رؤية الذين يلتزمون النص، ألن املوضوعية يف رأيه حتتمل معنيني، األول مبعىن
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الواقع اخلارجي )الوضع اخلارجي( وكذلك املعىن الثاين حيث يرى أن كون التفسري موضوعيا، باعتبار 
. وعليه فمحمد باقر الصدر ال يلغي املعىن (1)أنه خيتار جمموعة من اآليات تشرتك يف موضوع واحد

 ه من عمل الفقهاء.الثاين، ولكنه يؤكد دائما على املعىن األول، والذي استخرج
االنطالق من النص يف حتديد املوضوعات جنده حاضرا يف تعريف مصطفى مسلم، رغم أنه 

حتديد موضوع ما يلحظ الباحث تعرض »يتدارك يف آخر األمر هذه املسألة، قال عن اللون الثاين: 
اللون من التفسري  القرآن الكرمي له بأساليب متنوعة يف العرض والتحليل واملناقشة والتعليق...وهذا

وكذلك املوضوعات املختلفة »، مث يضيف: (2)«املوضوعي هو املشهور يف عرف أهل االختصاص
. واملثال التطبيقي الذي قّدمه مسلم هلذا النوع (3)«املعاصرة...حيث ربطها الباحثون بالقرآن الكرمي

نطلق قد يكون من جماالت هو األلوهية من خالل القرآن الكرمي، وعليه فرغم التأكيد على أن امل
 احلياة املتنوعة إال أن التطبيق دائما يهيمن عليه النص.

وحممد باقر الصدر ورغم ما يؤكد عليه كما ذكرنا، إال أنه يف تطبيقاته ال خيرج كثريا عن هذا 
ع املنهج، وللنظر يف تطبيقاته واملوضوعات اليت درسها هي: السنن التارخيية يف القرآن، عناصر اجملتم

يف القرآن، القرآن والعالقة االجتماعية. فبالنسبة للموضوع األول فال ريب أن االنطالقة كانت من 
النص، أما بالنسبة للمواضيع األخرى فال جدال يف أهنا من الواقع الفكري و الفلسفي. وهو هنا 

تعاظم يف النخبة املثقفة يف حياول الرد على النظرية املاركسية، و اليت كان هلا الرواج الكبري و التأثري امل
البالد العربية و اإلسالمية، فكان لزاما مواجهتها بنظريات يف مستوى عال من الطرح الفلسفي لبيان 

 الرؤية اإلسالمية املستقاة من القرآن الكرمي.
إذا عدنا إىل اخلالدي فإنه عندما يتناول التفسري املوضوعي للموضوع القرآين يقدم تعريفا عاما، 

هذا اللون من التفسري املوضوعي يهتم مبوضوعات القرآن العامة، حيث خيتار الباحث أحد : »قال
. مث (4)«هذه املوضوعات، وينظر يف آيات القرآن اليت عرضته، ويستخرج منها الدالالت املختلفة
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 يضرب لذلك أمثلة منها: نظام احلكم من خالل القرآن، الظلم والظاملون كما حتدث عنهم القرآن،
 الصرب يف القرآن، طريق الدعوة يف القرآن، الشخصية اليهودية من خالل القرآن.

وعليه فاخلالدي يرى أن املنطلق هو النص عموما، إال أن أمحد رمحاين املتأثر مبحمد باقر 
ومن هنا آثرنا منهج »الصدر يقدم تعريفا آخر يركز فيه على النتيجة املرجوة ال على املنطلق، يقول: 

 املوضوعي التجميعي بأنه منهج يقوم بسرب أغوار املوضوعات من خالل القرآن الكرمي كله التفسري
. وهو هنا يغفل احلديث عن الواقع ألنه تناوله  بإسهاب يف (1)«للخروج بنظرية فيه أو تصور حوله

حديثه عن خصائص التفسري املوضوعي، ويركز على النظرية والتصور اليت جيب أن يتوصل إليها 
 باحث.ال

وأمحد رمحاين يقدم لنا تطبيقا هلذا النوع، وهو "الران يف القرآن"، وهذا األمنوذج  يصلح ألن 
يكون تفسريا موضوعيا للمصطلح القرآين ال للتفسري املوضوعي للموضوع القرآين. كما قدم لنا 

ومها موضوعان ، (2)موضوع "اليتيم يف خالل القرآن الكرمي" و"حقوق الطفل من خالل القرآن الكرمي"
 ينطلقان من الواقع الذي تعيشه اجملتمعات املعاصرة.

 :التفسير الموضوعي الكشفي -2-3
وقد عد بعض العلماء يف »ال يعتمد فتح اهلل سعيد هذا النوع من التفسري املوضوعي، قال: 

للسورة الكرمية هذا النوع ما يسمى بالوحدة املوضوعية يف القرآن كله، أو سورة فيه، بأن جيعل املفسر 
. وهو (3)«هدفا ينتزعه من مالحظة معانيها، مث ينزل اآليات املتعددة يف السورة لتحقيق هذا اهلدف

هنا يرد على أمحد السيد الكومي وعبد احلق الفرماوي، هذا األخري الذي ظهر كتابه "البداية يف 
اهلل سعيد يذهب أبعد من مث إن فتح  م.1677دراسة منهجية موضوعية"  سنة –التفسري املوضوعي 

-وأرى »ذلك عندما يرفض علم املناسبات والذي يعده البعض أساس التفسري للسورة القرآنية، قال: 
أن هذا الضرب من الدراسات ال يدخل يف التفسري املوضوعي، ألن موضوعة وهو هدف  -واهلل أعلم

                                                 
 .57أمحد رمحاين، م،س، ص -(1)
أمحد رمحاين، مناهج التفسري املوضوعي وعالقتها بالتفسري الشفهي، جدار للكتاب العاملي، عمان، عامل الكتب احلديث، -(2)

  .72-22، ص2223إربد، األردن، ط: 
  . 25- 24فتح اهلل سعيد،م،س، ص-(3)
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. مث يضيف يف مكان آخر: (1)«ارالسورة املتعددة اآليات أمر التماسي، اجتهادي، ختتلف فيه األنظ
ليس من التفسري املوضوعي الكتب اليت عنيت ببيان املناسبات بني اآليات والسور، ألن هذه »

صفة للنصوص، وليست نصوصا،  -إن صحت-املناسبات هي أمور التماسية اجتهادية، فهي 
الدرر يف تناسب  ولذلك ال يصح إدراجها يف كتب التفسري املوضوعي بنوعيه، ومنها كتاب "نظم

ه (، وهو كتاب فيه كثري من االعتساف 335اآليات والسور" لربهان الدين البقاعي )ت 
 .(2)«والتكلف

لكن مصطفى مسلم يهتم هبذا النوع اهتماما كبريا، ويسميه اللون الثالث من التفسري 
ويكون هذا  يبحث يف هذا اللون عن اهلدف األساسي يف السورة الواحدة،»املوضوعي، قال عنه: 

وسيجد الباحث أن لكل سورة »، مث يضيف: (3)«اهلدف هو حمور التفسري املوضوعي يف السورة
. ومن شدة اهتمامه هبذا اللون عقد فصال كامال لعلم (4)«شخصيتها املستقلة وأهدافها األساسية

ساق آراء الرافضني املناسبات والتفسري املوضوعي، فعرف املناسبة، وأتى بأقوال العلماء يف إثباهتا، و 
هلذا العلم، مث تناول املناسبة يف السورة الواحدة، واملناسبة يف ما بني السور القرآنية، مث حتدث عن 

 .(5)أنواع املناسبات
وعلى نفس املنوال قدم اخلالدي التفسري املوضوعي للسورة القرآنية على أساس أنه لون من 

خيتار الباحث يف هذا اللون من التفسري »وإمنا قال عنه: األلوان، ومل يعط له تعريفا اصطالحيا، 
املوضوعي سور من القرآن الكرمي، وينظر فيها نظرة موضوعية ]...[ ويتعرف على موضوع 

 .(6)«السورة
مث يتناول التطور التارخيي لالهتمام هبذا اللون، مثل استشراف الزخمشري، والرازي للوحدة 

شر إىل عمل البقاعي يف تفسريه "نظم الدرر"، حىت يصل بنا إىل املوضوعية للسورة القرآنية، وي
 املعاصرين، مثل حممد رشيد رضا، وحممد الطاهر بن عاشور وسعيد حوى وسيد قطب.

                                                 
 .25فتح اهلل سعيد،م،س، ص-(1)
  .33، صفتح اهلل سعيد،م،س -(2)
  .23مصطفى مسلم، م،س، ص-(3)
 .26م،ن، ص -(4)
  .61-57م،ن، ص-(5)
  .56اخلالدي، م،س، ص-(6)
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ويف اجملال نفسه ركز على عمل العامل اهلندي عبد احلميد الفراهي يف تفسري "نظام القرآن 
يف الوحدة املوضوعية للقرآن. كما أشار إىل السلسلة  وتأويل الفرقان بالفرقان" الذي له آراء سديدة

اليت كتبها عبد احلميد طهماز بعنوان "من موضوعات سور القرآن"، وكذلك جهد الشيخ حممد 
الغزايل والذي طبع بعنوان "حنو تفسري موضوعي السور القرآن الكرمي". وبعد ذلك ينتقل إىل جهود 

يوسف" حملمد حسن باجودة، و"تفسري سورة احلجرات"  أخرى منها: "الوحدة املوضوعية يف سورة
 لناصر العمر، و"تدبر سورة الفرقان يف وحدة موضوع" لعبد الرمحن حسن حنبكة امليداين.

قبل أن يقدم تعريفا للتفسري املوضوعي الكشفي، قام أستاذنا أمحد رمحاين تعريف املنهج، 
مة اليت يعتمد عليها الباحث يف رؤيته التحليلية أو املنهج يف حقيقته جمموعة من القواعد املنظ»فقال: 

التفسريية، سواء أكانت منظمة يف إطار العالقات الشرعية أو اإلنسانية أو أي جمال ثقايف آخر، 
كما –. وبعد أن عرف منهج التفسري املوضوعي التجميعي (1)«ويتأثر باملوضوع وروح الدارس وتصوره

يقوم املنهج الكشفي بسرب »التفسري املوضوعي الكشفي قال:  قدم تعريفا ملنهج -أسلفنا من قبل
 .(2)«أغوار السورة القرآنية الواحدة الكتشاف موضوعها وللخروج بتصور حمدد حول موضوعها

بقي أمحد رمحاين وفيا لرأي حممد باقر الصدر الذي ذهب إىل وجوب اخلروج بتصور أو نظرية 
ننطلق من الواقع، بل من النص الذي يفرض علينا نفسه  حول املوضوع. رغم أننا يف هذا النوع ال

بتفكيك السورة إىل عناصر )جمموعة آيات( والبحث يف  -حسب هذا املنهج–فرضا، إال أننا نقوم 
 موضوعاهتا اجلزئية، مث إعادة تركيبها للوصول إىل تصور حول السورة.

 التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني: -2-2
الباحثني هبذا النوع من التفسري املوضوعي ، ففتح اهلل سعيد وحممد باقر ال يهتم الكثري من 

الصدر مثال ال يشريان إليه، وسار على هنجهم األستاذ أمحد رمحاين. وإمنا اللذان اهتما به مها 
أن يتتبع الباحث »يقول مصطفى مسلم يف هذا اللون:  مصطفى مسلم وصالح عبد الفتاح اخلالدي.

القرآن الكرمي مث جيمع اآليات اليت ترد فيها اللفظة أو مشتقاهتا من مادهتا اللغوية، لفظة من كلمات 

                                                 
  .56أمحد رمحاين، التفسري املوضوعي نظرية و تطبيقا، ص-(1)
  .57م،ن، ص-(2)
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وبعد مجع اآليات واإلحاطة بتفسريها حياول استنباط دالالت الكلمة من خالل استعمال القرآن 
 . (1)«الكرمي هلا

حباث، إال أن مث ينبه إىل أن كتب غريب القرآن، واألشباه والنظائر هي العمدة يف مثل هذه األ
دالالت الكلمة يف تلك املؤلفات بقيت تدور يف دائرة املوضع الذي جاءت فيه، ومل يقوموا بربطها 

فقد »بغريها يف السور األخرى.هكذا ينتقد مصطفى مسلم عمل املتقدمني أما بالنسبة للمعاصرين 
 . (2)«تتبعوا الكلمة وحاولوا الربط بني دالالهتا يف خمتلف املواضع

املنوال نفسه جيعل اخلالدي هذا النوع هو اللون األول من التفسري املوضوعي قال:  على
، وميثل لذلك مبصطلحات السلم، اجلهاد، (3)«خيتص هذا اللون باملصطلحات واملفردات القرآنية»

األمة، العدل، األمانة، املنافقون. وعندما يعود إىل أصول هذا النوع يرجع بنا إىل "مفردات ألفاظ 
، و"عمدة 4لقرآن" للراغب األصفهاين، و"اصطالح الوجوه والنظائر يف القرآن" للخطيب الدامغاينا

 احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ" للسمني احلليب.
أما األمثلة التطبيقية هلذه اللون يف العصر احلاضر فمنها "اخلالفة يف األرض" و"األمة يف 

 حات.داللتها العربية والقرآنية" ألمحد حسن فر 
بقي أن نشري هنا إىل أن املصطلح قد نستخرجه من النص، وقد نأيت به من الواقع، فهناك 
بعض املصطلحات تفرض نفسها أصلها من القرآن مثل: األمة، اجلهاد، وهناك مصطلحات يفرض 
علينا العصر أخذها من الواقع الفكري، خاصة مع ظهور مشكلة املفاهيم، ألن املفاهيم حتمل تفسري 

فكر للظواهر االجتماعي والكونية املعاصرة. مثل مفاهيم: األمة، الدولة، املساواة، التنوير، احلداثة، ال
رأس املال، طبقات اجملتمع، الصراع، السالم وغريها من املصطلحات اليت أنتجتها احلضارة الغربية، 

تعني به يف ذلك القرآن واليت حتتاج إىل تعديل وتوجيه حسب النظرة والرؤية اإلسالمية، وأول ما نس

                                                 
  .23مصطفى مسلم، م،س، ص-(1)
  .24-23مصطفى مسلم، م،س، ص-(2)
  .52اخلالدي، م،س، ص-(3)
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الكرمي. وال غرابة يف أن يقوم حممد باقر الصدر بدراسة مسألة عناصر اجملتمع والعالقات االجتماعي 
 يف ضوء القرآن الكرمي.

 شروط نجاح منهج التفسير الموضوعي -4
اهتم املنظرون للتفسري املوضوعي بوضع شروط لنجاح املنهج، فمثال فتح اهلل سعيد عقد مبحثا 
بعنوان "قواعد وتنبيهات ضرورية" نبه فيه إىل القواعد والضوابط اليت على املفسر التزامها عند استعماله 

 هلذا املنهج، وهذه الضوابط هي:
 االلتزام التام بعناصر القرآن، ووظيفة السنة النبوية يف التفسري املوضوعي.-1
 التقيد التام بصحيح املأثور.-2
  التعليق.جتنب احلشو االستطراد يف-3
 التدقيق التام قبل التقعيد والتأصيل.-4
 .(1)مراعاة خصائص القرآن الكرمي-5

أما بالنسبة ملصطفى مسلم فلم يضع شروطا الستعمال هذا املنهج، وهذا خبالف تلميذه 
 صالح عبد الفتاح اخلالدي، والذي تابع فتح اهلل سعيد وأضاف شروطا أخرى، هي:

 لقرآن.إدراك املهمة األساسية ل-1
 الثقة املطلقة باحلقائق القرآنية.-2
 الرتكيز على األبعاد الواقعية للموضوعات القرآنية.-3
 التزود بزاد ثقايف معاصر.-4
 .(2)دخول عامل القرآن دون مقررات سابقة-5

إن وضع شروط لنجاح تطبيق منهج التفسري املوضوعي، ينم يف احلقيقة، عن إرادة التحكم يف 
أو بشكل آخر غلق عملية التفسري، كما أغلق باب االجتهاد، وهذا خوفا من  عملية التفسري،

                                                 
  .36-63فتح اهلل سعيد،م،س، ص-(1)
 .31-76صالح عبد الفتاح خلالدي، م،س، ص -(2)
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استعمال النص القرآين ملآرب شخصية ذاتية ومذهبية إيديولوجية مثلما استعملته الفرق اإلسالمية 
 قدميا لتربير آرائها الكالمية.

تضارب وتناقض مع واملالحظ أن هذه الشروط، ورغم ضرورة بعضها، وبراعته، إال أهنا تقع يف 
بعضها البعض، فمثال ما معين احلديث عن التزود بزاد ثقايف معاصر، وبعده مباشرة يأيت احلديث عن 

 دخول عامل القرآن دون مقررات سابقة.
وهلذا فال غرابة أن نعيد القول، أن هدف مثل هذه الشروط هو التضييق من مساحة حترك 

املعاصر. وهنا جند أنفسنا نعمل بعكس األهداف اليت كنا  مستعمل هذا املنهج، حىت ال نقول املفسر
 نبتغيها من استعمال هذا املنهج اجلديد.

مبحثا بعنوان "أمهية  لقد وضع فتح اهلل سعيد بعض األهداف املبتغاة من هذا املنهج، وعقد هلا
ة العصر، التفسري املوضوعي وضرورته وفوائده" حتدث فيه عن: إبراز إعجاز القرآن، الوفاء حباج

تأصيل الدراسات القرآنية والعربية،...، تصحيح طريقة النظر يف القرآن الكرمي، إصالح طريقة التفسري 
 .(1)وإنضاجه

كيف لنا أن نتحدث عن الوفاء حباجة العصر، وتصحيح النظر يف القرن وإصالح طريقة 
 إعادة ما قاله األولون التفسري وإنضاجه، مث نضع قيودا حتد من حركة املفسر وتضطره بعد ذلك إىل

 لعصرهم. مث بعد ذلك نأيت للتأكيد على جتنب احلشو واالستطراد يف التعليق.
إمنا يأيت من التقييد  -كما مساه أمحد رمحاين–إن احلشو واالستطراد، وتكديس النصوص 

أن خنتار  والضبط واحلبس، واإلجبار على التكرار والرتكيز على احلفظ دون الفهم واإلدراك. وهنا جيب
بني طريقني طريق االجرتار والتكرار، أو طريق اإلبداع والتحرر بالتزام احلرية واإلبداع ، دون شطط وال 

 تفريط.
إذا عدنا إىل حممد باقر الصدر، فإننا سنلحظ بأنه ال يضع شروطا للعملية التفسريية، وهذا ألن 

لذي حشر فيه نفسه، بسبب املنهج مهه كان منصبا على اخلروج بالتفسري من هذا الباب الضيق ا
التجزيئي والبعد عن الواقع. لقد أراد أن يعيد للتفسري فاعليته إىل حياة املسلمني، هلذا مل يضع شروطا 

 وال قيودا، بل حاول كسر القيود السابقة وحترير الفكر اإلسالمي منها.
                                                 

  .55-42فتح اهلل سعيد، م،س، ص-(1)
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لى مستوى من النضج ورمبا تأثرا به حاول األستاذ أمحد رمحاين وضع شروط، ولكنها كانت ع
أكثر، ألهنا يف احلقيقة تقدم لنا أخطاء املفسرين السابقني، يف حماولة منه لتجاوزها للوصول بعملية 
التفسري إىل مستوى أرقى. وعند استعراض هذه الشروط سنلحظ تأثره بالفريق األول )فتح اهلل سعيد 

 و اخلالدي( إىل حد ما، وهذا مقبول بعض الشيء.
 محاين إىل وجوب االلتزام بالشروط التالية:يذهب أمحد ر 

 التحكم يف طريقة التوالد املعريف.-1
 جتاوز أسلوب التكديس إىل أسلوب بناء املوضوع.-2
 اإلدراك املهيمن.-3
 حتديد النص أو اآليات بدقة. -4
 إتقان اللغة.-5
 حتديد بعد النص أو املوضوع الذي مجعت له اآليات.-6
 نضج ذهنية املفسر.-7
 .(1)معرفة صور التناسب يف القرآن الكرمي-3

عندما ننظر يف هذه الشروط سنجد أن شرطي: حتديد النص أو اآليات بدقة ومعرفة صور 
التناسب، كالمها يرتبط خبطوات تطبيق املنهج بالنسبة للتفسري املوضوعي التجميعي، والتفسري 

 ق املنهج.املوضوعي الكشفي. فهذه الشروط يف احلقيقة هي خطوات لتطبي
تتبقى لدينا الشروط األخرى، واليت ميكن تقسيمها إىل جمموعتني، اجملموعة األوىل تتعلق 
بالباحث املفسر، والثانية تتعلق بطريقة التعامل مع النصوص. وسنحاول قدر املستطاع االستفادة مما 

 ذكره األساتذة األفاضل يف إعادة ترتيب هذه الشروط بشكل آخر.
 شروط الباحث:  -2-0

 ميكن مجع هذه الشروط يف عناصر ثالثة هي:

                                                 
  .121-75أمحد رمحاين، التفسري املوضوعي نظرية وتطبيقا، ص-(1)
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 إتقان اللغة. -3اإلدراك املهيمن.     -2نضج ذهنية الباحث.    -1
 أوال: نضج ذهنية الباحث :

يذهب أمحد رمحاين إىل أن املفسر ما دام يتعامل مع نص خارق للعادة معجز يف لغته وأفكاره 
يف مجيع اجملاالت )اجتماع، أخالق، نفس، قانون...(، فإنه حيتاج اليت يطرحها واحللول اليت يقدمها 

إىل عامل مكني، صايف الذهن، عميق الفكر، ملتزما حبدود اهلل وسنة رسوله، مطلعا على اجملاالت 
 .(1)املعرفية احلديثة

ية هنا ميكن لنا إدراج البديهيات اليت وصفها فتح اهلل سعيد، ألن االلتزام ببعض املبادئ األساس
يعد من شروط نضج الذهنية لدى املفسر. مثل التقيد التام بصحيح املأثور يف التفسري، سواء كان من 
حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم، أو من أخبار الصحابة والتابعني رضوان اهلل عليهم. فال حيق لنا 

 إيراد الروايات الضعيفة لتفسري كالم اهلل تعاىل.
ة على املوازنة بني االلتزام بالتصور اإلسالمي للحياة وللكون، وبني نضج الذهنية يقتضي القدر 

منتجات املعرفة احلديثة، وهذا بوضع النصوص يف سياقها الفكري والعقدي، وكذلك بربط مضامينها 
حبيث يوضع املوضوع النفسي يف اجملال »باجملاالت املعرفية اليت تنتمي إليها، كما يقول أمحد رمحاين 

 .(2)«الجتماعي يف اجملال االجتماعي...النفسي، وا
وهنا ميكن لنا أن ندرج كذلك ما أشار إليه فتح اهلل عند حديثه عن الثقة املطلقة باحلقائق 
القرآنية، ألن ما قرره القرآن هي قوانني وسنن ال تتغري وال تتبدل، وما على املسلم إال فهمها وحماولة 

 جاء به القرآن هو احلق الذي الشك فيه.االستفادة منها بكل عزة وثقة بأن ما 
ويف هذا السياق جيب التأكيد على أن املهمة األساسية للقرآن هي اهلداية فهو كتاب هداية 
وتوجيه لإلنسانية مجعاء حىت ال تزل عن الطريق املستقيم، وما علينا إال تلمس هذا الطريق، وتوضيحه 

 .(3)ح والتفسري والبحث املعمق يف هذا النص املقدسللناس أمجعني، وال يتم ذلك إال بالبيان والشر 

                                                 
  .62أمحد رمحاين، التفسري املوضوعي نظرية وتطبيقا، ص-(1)
 .63م،ن، ص -(2)
 .76ينظر: صالح عبد الفتاح اخلالدي، م،س، ص -(3)
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، ألن النضج إمنا (1)وهنا ميكن لنا إضافة عنصر التزود بزاد ثقايف معاصر كما نبه إليه اخلالدي
على القدرة اليت حيصلها الباحث حىت يوازن بني مقتضيات النص القرآين، واحلقائق  -كما قلنا–ينم 

الطروحات والنظريات واألفكار املعاصرة اليت حتاول فهم احلياة والكون  املطلقة اليت يشري إليها، وبني
 والتحكم فيهما.

إن النضج ال يأيت من فراغ، وإمنا من معاناة ومكابدة وجتارب، بعضها فاشل وآخر ناجح. 
وحنن املسلمون ال نعيش، وال ميكن لنا أن نعيش يف جزيرة معزولة، وكما ميكن لنا أن نؤثر يف 

 ميكن لنا أن نتأثر هبم، وهذه سنة اهلل يف احلياة. اآلخرين،
 ثانيا: اإلدراك المهيمن:

يقصد باإلدراك هنا الفهم العميق للموضوع، وبذلك القدرة على التحكم يف حدوده وجماالته، 
واهليمنة هي القدرة على إدخال ما يتناسب مع املوضوع، وتاليف ما ال يتناسب معه من اآليات 

إن للهيمنة اليت حييط هبا املفسر موضوعه أثرا قويا يف إعطائه تفسريا »د رمحاين: والنصوص. قال أمح
صحيحا، ذلك ألن فهمه العميق للموضوع ييسر عليه تعيني وجماالته، فيجمع له من اآليات ما 
يتناسب معه متاما، بغض النظر عن كوهنا حتمل اللفظ نفسه الذي يدل عليه املوضوع أم ال حتمله 

إذ اهليمنة حينما حتدد احملال االجتماعي أو األخالقي أو »مث يضيف:  2«حتمله معىن لفظا وال
 .(3)«النفسي أو التارخيي أو العلمي للموضوع، جتعل مجع اآليات وترتيبها وتنسيقها أمرا سهال

أما عندما يغيب اإلدراك املهيمن فإن مجع اآليات يصبح من الصعوبة مبكان، وهذا ما يؤدي 
فكر الباحث، مث تفرق عمله بدون ضابط جيمع الشتات املتفرق بني اآليات والنصوص إىل تشتت 

 التفسريية، وحىت املوضوعات اجلزئية.
غياب اإلدراك املهيمن يعيده أمحد رمحاين نقال عن اإلمام الشاطيب إىل االنفجار من القرآن 

فاإلدراك املهيمن لنا تفجر عنه »نفسه، وإىل انفجار من املوجودات جزئيها أو لكلها، يقول: 
]القرآن[ املعاين سواء بالنسبة للنص أو بالنسبة لواقع احلياة والكون هو السر الذي يقف خلق عملية 

                                                 
  .33أمحد رمحاين،م،ن، ص-(1)
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الفهم الصحيح للقرآن الكرمي على ما بني االنفجارين الثقافيني من تفاوت يعود إىل طبيعة الفرق بني 
 .(1)«ام املنهج التجرييب من األطر الصاحلة لهاإلدراك العقلي واإلدراك الناجم عن استخد

 إتقان اللغة. ثالثا:
إتقان اللغة العربية من بديهيات التعامل مع النص القرآين، يؤكد أمحد رمحاين على هذا الشرط 
من جانبني: اجلانب األول )جانب اللغة اليت كتب هبا النص(، واجلانب الثاين )جانب اللغة 

لغة اليت كتب هبا النص يؤكد على أن لغة القرآن لغة تعتمد على االصطالحي(. يف جانب ال
خصائص ليس من السهل التحكم فيها، إال من خالل املمارسة املستمرة لتحليل تراكيبها 

 .(2)املختلفة
وقد نبه اخلالدي إىل هذا األمر عندما نقل عن فتح اهلل سعيد شرط )مراعاة خصائص القرآن 

باحث يف التفسري املوضوعي مراعاة خصائص القرآن البيانية واألسلوبية على ال»الكرمي( حيث قال: 
 .(3) «والتعبريية، وخصائصه الفكرية واملوضوعية وال جيوز له خمالفتها أو اخلروج عنها...

فقد يستخدم املفسر لغة اصطالحية يف »أما بالنسبة جلانب اللغة االصطالحي، فيقول: 
الجتماعي أو النفسي أو اخللقي أو العلمي أو التارخيي الذي وضع موضوع معني يفرضه عليه اجملال ا

 .(4)«فيه موضوع اآلية، ففي هذه احلال ينبغي أن نراعي املصطلحات اخلاصة بذلك اجملال
 شروط التعامل مع النصوص:-4-2

 تتمثل هذه الشروط يف العناصر التالية:
 التحكم يف طريقة التوالد املعريف.-1
 التكديس  إىل أسلوب بناء املوضوع.جتاوز أسلوب -2
 حتديد بعد النص أو املوضوع الذي مجعت له اآليات.-3

 أوال:التحكم في طريقة التوالد المعرفي:
                                                 

 .73م،ن، ص -(1)
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 . 36-33، ص  م،ن أمحد رمحاين،-(4)



 52 

عندما حتدث األستاذ صالح عبد الفتاح اخلالدي عن شروط جناح منهج التفسري املوضوعي 
التزود بزاد ثقايف  -1طني مها: أشار إىل شرطني أضافهما إىل ما ذكر فتح اهلل سعيد، هذين الشر 

 معاصر.
دخول عامل القرآن دون مقررات  -2            

 سابقة.
و املالحظة البسيطة هلذين الشرطني تنبؤ بشيء من التناقض، ذلك أن اإلنسان ال ميكن له أن يغفل 

باالستعانة باملعارف معارفه ومعلوماته حول الكون واحلياة، بل إن العملية التفسريية ال تتطور إال 
احلديثة واملعاصرة، وهذا ما أكد عليه حممد باقر الصدر عندما أكد على الدخول يف عملية حوار 

 وتفاعل مع النص القرآين.
لقد واجه العلماء قدميا هذه اإلشكالية من جانب آخر، حيث أشار اإلمام الغزايل إىل تداخل 

تاج معرفة أخرى، وهذا ما مساه أستاذنا أمحد رمحاين طريق وتفاعل املعارف، وأن املعرفة ال تكون إال ن
 التوالد املعريف واألزدواج )التفاعل( بني النصوص.

واملعارف إذا اجتمعت يف القلب وازدوجت على ترتيب »ينقل أمحد رمحاين عن الغزايل قوله: 
ازدوجت مع معرفة خمصوص أمثرت معرفة أخرى ، فاملعرفة نتاج املعرفة، فإذا حصلت معرفة أخرى ، و 

أخرى حصل من ذلك نتاج آخر، وهكذا يتمادى النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إىل غري 
ومن ذلك حيصل لنا نتاج وهي أن التفسري املوضوعي يتطلب »، هلذا يعقب رمحاين فيقول: (1)«هناية

معاين اآليات جند أنفسنا  هذا الشرط من أجل توليد املعاين من النصوص القرآنية، وبغري املقارنة بني
 .(2)«عاجزين عن حتقيق أغراض التفسري املوضوعي

هذا الشرط والذي حنن بصدده، نبه إليه حممد باقر الصدر بطريقة واضحة وبتفصيل أكثر، 
حيث بنّي أن دور املفسر يف التفسري التحليلي دور سليب، بينما يف التفسري املوضوعي فدوره دور 

إن املفسر التجزيئي، دوره يف التفسري على األغلب سليب، فهو يبدأ بتناول »: إجيايب، قال رمحه اهلل
النص القرآين احملدد ]...[ دون افرتاضات أو طروحات مسبقة، وحياول أن حيدد املدلول القرآين، على 
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ضوء ما يسعفه به اللفظ ]...[ ودور النص القرآين يف مثل عملية التفسري هذه، دور املتحدث، ودور 
 .(1)«املفسر هو اإلصغاء والتفهم، وهذا ما نسميه بالدور السليب

وخالفا لذلك املفسر التوحيدي واملوضوعي، فإن ال يبدأ عمله »مث يضيف بعد ذلك فيقول: 
من النص بل من واقع احلياة، يركز نظره على موضوع من موضوعات احلياة ]...[، ويستوعب ما 

لك املوضوع من مشاكل، وما قدمه الفكر اإلنساين من حلول، أثارته جتارب الفكر اإلنساين حول ذ
وما طرحه التطبيق التارخيي من أسئلة ومن نقاط فراغ، مث يأخذ النص القرآين، ال ليتخذ من نفسه 
بالنسبة إىل النص دور املستمع واملسجل فحسب، بل ليطرح بني يدي النص موضوعا جاهزا مشربا 

 .(2)«البشرية، ويبدأ مع النص القرآين حوارا على شكل سؤال وجواب بعدد كبري من األفكار واملواقف
هذا هو املنهج املوضوعي، ينطلق من الواقع، ومن التجربة البشرية، ومن املعرفة اإلنسانية، مث 
يعود إىل النص القرآين سائال ومستفهما ومتدبرا، وليس معىن ذلك أن يعود إىل النص القرآين ليفرض 

يته، فهذا غري مقبول، ولن حيصل صاحبه على شيء، وإمنا الذي جيب أن يكون هو عليه مذهبه ونظر 
التفاعل بني املعارف اإلنسانية، حىت تتوالد األفكار و الطروحات، مث توجيهها لتتفاعل مع النص 

 للوصول إىل حلول لألزمات اليت تتخبط فيها اإلنسانية.  
 لموضوع:ثانيا: تجاوز أسلوب التكديس إلى أسلوب بناء ا

أشار مالك بن نيب إىل مسألة التكديس، عندما أعاب على املناهج االقتصادية اليت تعتمد 
التكديس كأسلوب يف بناء احلضارة، وهذا األسلوب  يقوم على مجع  األشياء ال صناعتها وبناءها 

ارة، من جديد، وهذا األسلوب يعطل الطاقة اإلنتاجية ألفراد اجملتمع. والتكديس ال ينشىء حض
 واألمر نفسه مع األفكار، فتكديسها ال يعين إنتاجها، وال يعين إنتاجا ملوضوع من املوضوعات.

بعض اجملتمعات العربية تقوم بتكديس أشياء احلضارة الغربية )شراء السيارات، التلفزيونات، 
م خاطئ، اهلواتف النقالة...(، وتظن نفسها هبذا العمل قد وصلت ركب احلضارة الغربية، وهذا حك

ألهنا أهدرت طاقات أفرادها، ومل توجهها إىل إنتاج األفكار وإنتاج األشياء بعد ذلك، وهذا ال يتم إال 
 بتطوير التعليم وفتح اجملال أمام الكفاءات القادرة على اإلبداع.
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 قضية التكديس يف ميدان التفسري املوضوعي تتجلى كما يرى أستاذنا أمحد رمحاين فيما يلي:
 اآليات. تكديس-1
 تكديس املنصوص املستأنس هبا.-2
 .(1)تكديس الكلمات املنتمية للعائلة اللغوية-3

واملثال الذي يضربه لتكديس اآليات، العمل الذي قام به عبد احلق الفرماوي يف كتابه "البداية 
بتقسيم يف التفسري املوضوعي" عند دراسته ملوضوع "رعاية اليتيم يف القرآن الكرمي" فبعد قيامه 

املوضوع إىل عناصر يتحكم فيها عنصر الزمان واملكان، قام  باستعراض اآليات دون مقاربتها بأي 
 ، فهذا العمل يعترب تنسيقا لآليات وتكديسا هلا دون تفسري.(2)وجه من وجوه مقاربة النص

ومثال تكديس النصوص املستأنس هبا مجع بعض اآلراء أو الروايات املتعلقة باملناسبة، 
واإلسرائيليات والقصص التارخيي، وأقوال املفسرين بدون متحيص وال تركيز على اليت هلا عالقة 

إن تكديس النصوص لالستئناس ال يعني يف الغالب »باملوضوع من غريها. وهنا يقول أمحد رمحاين: 
ان الواجب على حل اإلشكالية املوضوعية املطروحة للدراسة، بالكثري ما يفسد املنهج، ومييعه لذلك ك

 .(3)«توظيف النصوص املستأنس هبا بشيء من احلكمة
أما تكديس الكلمات املنتسبة لنفس العائلة اللغوية، فيتمثل يف استخدام املعجم املفهرس 
أللفاظ القرآن ومجع كل الكلمات اليت حتمل نفس الصيغة ولو كانت آياهتا غري معربة عن 

باملوضوع أو ببعض مضاداته )الفقر/الغىن( مثال بال تركيز وال ، أو مجع املفردات اليت توحي (4)املوضوع
 .(5)متحيص

واإلصرار على البناء ورفض التكديس، ألن التكديس قد حيل بعض املشاكل واملسائل اجلزئية، 
لكنه ال يأتينا حبلول جذرية تقتلع املرض من جذوره، وجتنب عملية التكديس تأيت من خالل 

لذي يبين من خالله املوضوع بناء حيقق النتائج املرجوة، ومثال ذلك عمل استيعاب النظام احملكم ا
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الكيمياوي الذي حلل املاء ووجد أنه يتكون من عنصرين: األكسجني واهلدروجني وبعد دراسة 
تركيبها وجد نسبة اهلدروجني تساوى ضعف نسبة األكسجني، وبعد استخراج قانون الرتكيب، ميكن 

 .(1)املاء من خالل هذين العنصرين، وهذا بناء وليس تكديسا اإلنسان أن يقوم بتصنيع
إذا كان البناء هو هدف العمل احلضاري عند مالك بن نيب، فإن اخلروج بنظرية أو تصور حول 
املوضوع هو هدف التفسري املوضوعي عند حممد باقر الصدر، وكال الرأيني يصب يف طريق البحث 

حث والكشف والتحري عن العالقات واألسباب، والتحليل عن حل ملشكالت الواقع، من خالل الب
 والتفكيك مث إعادة الرتكيب والبناء من جديد.

 ثالثا: تحديد بعد النص أو الموضوع الذي جمعت له اآليات:
يذهب أمحد رمحاين إىل أن مالك بن نيب من بني األوائل الذين انتقدوا بشدة املناهج التفسريية 

من جهة اللغة ذاهتا، بدال من أن تضع بعني االعتبار هدفها األساسي وهو اليت تتعامل مع القرآن 
حيوية النص يف الواقع، حبيث أن درس التفسري فقد فاعليته االجتماعية والدعوية، ما عاد إال عبارة 

 .(2)عن عبارات وكلمات مل تعد تعرب عن اهتمام بالعمل أكثر من تعبريها عن جمرد شهوة الكالم
ألنه بعث يف الناس إسالما خلع  -رمحه اهلل–ثين مالك بن نيب على ابن باديس وهلذا كان ي

عنه سدول التاريخ، ومل يكن صاحب نظرية، وإمنا صاحب قرآن، لقد اعتمد ابن باديس أسلوب 
املشافهة يف عرض حقائق القرآن وتقريبها إىل أفهام الناس، ومل يعتمد أساليب املفسرين من قبل من 

إشارة إىل اجلوانب اللغوية وتأكيد على مسائل أسباب النزول، واملكي واملدين، وغريها تعمق وتقعيد و 
من املباحث، لقد كان مهه حتديد القيمة القرآنية. واآلية القرآنية أصبحت تؤثر يف سامعها ألهنا دبت 

 .(3)احلياة فيها من جديد
إن حتديد أبعاد النص أمر »قال: يُرجع أمحد رمحاين هذا األمر إىل مسألة حتديد أبعاد النص، 

أساسي يف متكني التفسري من بلوغ اهلدف األمسى الذي ينشده وهو تغيري جوهر اإلنسان، تغيري 
الضمري دائما حنو األحسن واألكمل، وهذا التحديد هو الذي جيعل اآلية تؤثر يف سامعها كأهنا نزلت 

                                                 
 .32التفسري املوضوعي نظرية وتطبيقا، ص  أمحد رمحاين،-(1)
 62-36م،ن ، ص -(2)
 .61م،ن، ص -(3)
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س احلياة والفكر والوجدان والسلوك مما يؤدي لتوها، ذلك ألن حتديد البعد هو الذي جيعل التفسري مي
 .(1)«إىل التجديد

ويتجلى األمر عندما نعلم أن القرآن املكي كان يركز على البعد العقدي وال يعطي لألبعاد 
االجتماعية واخللقية من األمهية إال ما يستوجبه الظرف، أما يف العهد املدين فقد كان يعطي جلوانب 

 ر مما يعطيه للجانب العقدي.التشريع واالجتماع أكث
وهكذا عندما نأيت لبناء موضوع جديد من خالل القرآن الكرمي، ال جيب علينا إغفال أبعاد 
املوضوع املدروس، وال أبعاد اآليات والنصوص القرآنية املشكلة للموضوع قيد الدراسة، ألن حتديد 

اإلنسان، وتغيري أوضاع اجملتمع إىل األحسن األبعاد له دور يف الوصول إىل اهلدف، وهو تغيري ضمري 
 وإىل اخلريية والفعالية والتطور.

 
 

 مصادر التفسير الموضوعي-5
ميكن لنا تقسيم مصادر التفسري املوضوعي حسب عدة اعتبارات منها مثال: مصادر قدمية 

 ومصادر حديثة، ويف املصادر القدمية قد نتناول مثال: 
)بالنسبة للتفسري املوضوعي للمصطلح  (2)ب األصفهاينمفردات ألفاظ القرآن للراغ-1

 القرآين(.
)بالنسبة للتفسري املوضوعي  3نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور لربهان الدين البقاعي-2

 الكشفي(.
 قصص األنبياء البن كثري )كنموذج للتفسري املوضوعي التجميعي(.-3

 السابقة.وغريها من املصادر واملراجع يف العصور 

                                                 
 .62-61م،ن، ص -(1)
 م.1672-ه1326األصفهاين ، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ت:ندمي مرعشلي، دار الكتاب العريب،ط:الراغب -(2)

3
البقاعي، برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمر، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، دار الكتاب اإلسالمي،  - 

 القاهرة،)د،ت(.
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أما بالنسبة للمصادر احلديثة فكثرية وميكن مالحظة أمر هام يتمثل هذا األمر يف وجود بعض 
وهذا هو  -عن سابق إدراك له، أو دون سابق إدراك له-املصادر، بل معظمها، اهتمت بتطبيق املنهج

ليت طبقت املنهج األعم، وأخرى اهتمت بالتنظري للمنهج وتطبيقه معا. ومن بني املصادر احلديثة، وا
 مثال: -حىت قبل بداية التنظري له–

 .(1)تفسري ابن باديس، خاصة موضوع العرب يف القرآن، يف آخر تفسري-1
 ، ومشاهد يوم القيامة. -رمحه اهلل–لسيد قطب (2)يف ظالل القرآن -2
 .(3)حنو تفسري موضوعي لسور القرآن الكرمي للشيخ حممد الغزايل -3

                                                 
م، 1631-ه 1422، 1الكليم اخلبري، وزارة الشؤون الدينية، اجلزائر، طعبد احلميد بن باديس، جمالس التذكري من كالم -(1)

 .425ص
 م.1672-ه7:1361سيد قطب، يف ضالل القرآن، دار املعرفة، بريوت،ط-(2)
 م.2222-ه 1422، 4حممد الغزايل، حنو تفسري موضوعي لسورة القرآن الكرمي، دار الشروق، ط-(3)
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 .(1)إعجاز القرآن الكرمي، لعادل عبد اهلل القلقيلي كشوفات جديدة يف-4
 ومن املعاجم اليت اهتمت بالتسهيل لدراسة املصطلحات واملوضوعات جند مثال:

 .(2)املعجم املفهرس أللفاظ القرآن، أمحد فؤاد عبد الباقي-1
 .(3)معجم ألفاظ القرآن الكرمي جملمع اللغة العربية مبصر-2
 .(4)القرآن الكرمي لصبحي عبد الرؤوف عصر املعجم املوضوعي آليات-3
املعجم الفهرس ملعاين القرآن العظيم من إعداد: حممد بسام رشدي الزين، وإشراف: حممد -4

 .(5)عدنان سامل
وحنن عند حماولتنا استعراض مصادر التفسري املوضوعي سنركز على املصادر املعاصرة اليت 

 يلي:اهتمت بالتنظري والتطبيق معا، وأمهها ما
 الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي، حممد حممود حجازي -1
 البداية يف التفسري املوضوعي، عبد احلق الفرماوي. -2
 املدرسة القرآنية، حممد باقر الصدر. -3
 املدخل التفسري املوضوعي، عبد الستار فتح اهلل سعيد. -4
 مباحث يف التفسري املوضوعي، مصطفى مسلم. -5
 املوضوعي بني النظرية والتطبيق، صالح عبد الفتاح اخلالدي.التفسري  -6
 التفسري املوضوعي نظرية وتطبيقا، أمحد رمحاين. -7
 التفسري املوضوعي ومنهجية البحث فيه، زياد خليل الدماغني. -3
 حماضرات يف التفسري املوضوعي، عباس عوض اهلل عباس. -6

 .ين، سامر عبد الرمحن الشوا-دراسة نقدية-منهج التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي  -12

                                                 
 م. 1633-ه 1423، 2ديدة يف إعجاز القرآن الكرمي، دار الشهاب، باتنة، اجلزائر، طعادل عبد اهلل القلقيلي، كشوفات ج-(1)
 حممد فؤاد عبد الباقي، م،س.-(2)
 م.1633-ه 1426جممع اللغة العربية جلمهورية مصر العربية، معجم ألفاظ القرآن الكرمي، ط: -(3)
 م.1662صبحي عبد الرؤوف عصر، املعجم املوضوعي آليات القرآن الكرمي، دار النهضة، ط -(4)
حممد بسام رشدي الزين، حممد عدنان سامل، املعجم املفهرس ملعاين القرآن العظيم، دار الفكر، دمشق، دار الفكر املعاصر، -(5)

 م.1665-ه 1416، 1بريوت، ط



 57 

 
 أوال:الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم .

فيه على املستشرقني الذين  ، وقد حاول  حممد حممود حجازي الرد1672طبع هذا الكتاب سنة 
 ذهبوا إىل نفي الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي، وذلك انطالقا من انعدام الوحدة بني سور القرآن

 الكرمي، وانعدام الوحدة بني جمموع آيات السورة الواحدة.
البحث يف القضايا اخلاصة اليت » ويف ثنايا حبثه  هذا قدم لنا تعريفا للوحدة املوضوعية فقال:

ليظهر ما فيها من معان خاصة تتعلق باملوضوع العام الذي  عرض هلا القرآن الكرمي يف سوره املختلفة
. مث ضرب مثاال لذلك من التشريع 1« يف القرآن الكرمي الوحدة املوضوعية نبحثه لنحقق اهلدف وهو

 .2اإلسالمي وهو حترمي اخلمر
وقد أشرنا من قبل إن هدف الدراسة املوضوعية عند حجازي هي إثبات الوحدة املوضوعية يف 

الذي قام به القرآن الكرمي، وهو هنا خيتلف عن التفسري املوضوعي اختالفا بينا. ورغم ذلك فالعمل 
 حجازي يعترب خطوة أولية يف بناء صرح هذا املنهج.

 وإلثبات الوحدة املوضوعية يف القرآن اعتمد حممد حممود حجازي على الدعائم األربع التالية:
 الدعامة األوىل: تكرار املوضوع يف القرآن.

 الدعامة الثانية: ذكر املوضوع غري تام يف السورة.
 الوحدة املوضوعية وتناسقها يف مجيع السور اليت تكرر فيها املوضوع.الدعامة الثالثة: كمال 

 الدعامة الرابعة: عدم كمال الوحدة املوضوعية بالنسبة لكل سورة ذكر فيها املوضوع.
 وعندما جاء للتطبيق قدم املوضوعات التالية:

 األلوهية. -1 
 التشريع. -2 
 القصة يف القرآن. -3 

                                                 
1
 .32-33م.ص1920 -ه1390ة يف القرآن الكرمي، دار الكتب احلديثة، القاهرة، ط: حممد حممود حجازي،الوحدة املوضوعي - 

2
 .32م،ن،ص  - 
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 السالم.قصة موسى عليه  -2 
 البداية في التفسير الموضوعي. ثانيا: 

هذه الدراسة كتبها عبد احلق الفرماوي، وصدرت يف طبعتني، والطبعة األخرية كانت سنة 
، وقد اعتمد صاحب هذه الدراسة على مؤلفات سابقة منها: التفسري املوضوعي ألمحد السيد 1677

 .(1)حملمد حممود حجازي وغريها من املراجعالكومي، والوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي  
 تناول يف دراسة هذه اجلانب النظري مث اجلانب التطبيقي، حيث قّدم أربعة مناذج هي:

 رعاية اليتيم يف القرآن الكرمي.-1
 أمية العرب يف القرآن الكرمي.-2
 آداب االستئذان يف القرآن الكرمي.-3
 غض البصر وحفظ الفرج يف القرآن الكرمي.-4

يعيب أمحد رمحاين على الفرماوي تكديس اآليات، خاصة عند دراسته ملوضوع رعاية اليتيم، 
وكان بعد أن قسم املوضوع إىل عناصر يتحكم فيها عنصر الزمان واملكان يستعرض »حيث يقول: 

إّن الفرماوي حينما يستعرض ». مث يضيف: (2)«آيات دون يقارهبا بأي وجه من وجوه مقاربة النص
آليات هبذا الرتتيب ويقسمها إىل زمر حلبس موضوعها اجلزئي يكون قد نسق لنا اآليات لكن هذه ا

. وهذا دليل على البداية (3)«من ذا الذي يفسرها؟ إهنا هبذا الشكل ليست أكثر من تكديس
 احملتشمة و البسيطة يف التنظري و التطبيق للمنهج، وهذا من طبيعة تطور العلوم و املناهج.

 لمدرسة القرآنية.ثالثا: ا
م(، عن دار التعارف 1631-ه 1421سنة ) 4صدرت الطبعة الثانية لكتاب املدرسة القرآنية

 للمطبوعات يف بريوت، وحتت عنوان الكتاب جند عناوين جزئية هي:
 التفسري املوضوعي والتفسري التجزيئي يف القرآن الكرمي.-

                                                 
 .66،صم،سصونيا وافق، -(1)
 .76أمحد رمحاين، التفسري املوضوعي نظرية و تطبيقا، ص-(2)
 .32-76م،ن، ص-(3)

4
 م.1911 -ه1201: 2حممد باقر الصدر، املدرسة القرآنية، دار التعارف للمطبوعات،ط - 
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 السنن التارخيية يف القرآن الكرمي.-
 اجملتمع يف القرآن الكرمي.عناصر -

ويف هذه احملاضرات اليت ألقاها حممد باقر الصدر على كبار العلماء يف احلوزة العلمية من 
النجف األشرف، جند أربعة عشر درسا، تناول فيها املواضيع السابقة الذكر وما يستدعي يف هذه 

قع إىل النص للخروج بنظرية أو احملاضرات كما أكدنا عليه قبل، هو إشارته إىل االنطالق من الوا
 تصور حول املوضوع قيد الدراسة. 

لقد قدم حممد باقر الصدر نقلة نوعية للتفسري املوضوعي، خاصة عند مقارنته بعمل الفقيه يف 
ممارسته للبحث عن األحكام الفقهية، لكن ما يالحظ عليه عدم إشارته إىل التفسري املوضوعي 

 املصطلح القرآين.املتعلق بالسورة القرآنية، و 
أعيد طبع هذا الكتاب حتت عنوان "السنن التارخيية يف القرآن"، بعد إعادة صياغته من طرف 

 م، وقد احتوى العناصر التالية:1636-ه 1426الشيخ حممد جعفر مشس الدين، وذلك سنة 
 التفسري القرآين بني التجزئ والتوحيد.-1
 شواهد وتطبيقات.-2
 التاريخ.حقائق قرآنية عن سنن -3
 صيغ السنن التارخيية يف القرآن.-4
 عناصر اجملتمع يف القرآن.-5
 القرآن ودور اإلنسان يف التاريخ.-6
 القرآن والعالقة االجتماعية.-7
 عالقة النظرية القرآنية بالتشريع اإلسالمي.-3
 هناية املطاف.-6

 رابعا: المدخل إلى التفسير الموضوعي.
هذا الكتاب لعبد الستار فتح اهلل سعيد، صدر عن دار التوزيع والنشر اإلسالمية على طبعتني، 

م، قسمه املؤلف إىل بابني: الباب األول تناول 1661-ه 1411م، والثانية سنة 1636-ه 1426األوىل سنة 
 فيه حقائق التفسري وأصوله، والثاين حتدث فيه عن مناذج من التفسري املوضوعي.
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 جاء الباب األول بالشكل التايل: وقد 
 الفصل األول: التفسري مبعناه العام

 الفصل الثاين: حقائق التفسري املوضوعي وأصوله.

 املبحث األول: معىن التفسري املوضوعي.
 املبحث الثاين: أنواع التفسري املوضوعي ومناهجه.

 املبحث الثالث: نشأة التفسري املوضوعي وتطوره.
 سباب بروز وتطور هذا التفسري اجلديد.املبحث الرابع: أ

 املبحث اخلامس: أمهية التفسري املوضوعي وضرورته وفوائده.
 املبحث السادس: منهج البحث يف التفسري املوضوعي.

 املبحث السابع: قواعد وتنبيهات ضرورية.
 أما الباب الثاين: فقد قسمه إىل ما يلي:

 آن الكرمي.املوضوع األول: الوحدانية والتوحيد يف القر 
 املوضوع الثاين:املعية يف ضوء القرآن الكرمي.

 املوضوع الثالث: التبعية يف ضوء القرآن.
 املوضوع الرابع: العلم والعلماء يف ضوء القرآن الكرمي

 املوضوع اخلامس: اآلخرة ومشاهدها يف ضوء القرآن.
دراسة املوضوعات وعليه فقد انصب جل اهتمام عبد الستار فتح اهلل سعيد على منهج 

القرآنية، ومل يتناول التفسري املوضوعي للسورة وللمصطلح القرآين، لكنه قّدم خطوة يف جمال التنظري 
 للتفسري املوضوعي، ومناذج تطبيقه للمنهج.

 خامسا: مباحث في التفسير الموضوعي.
وما  م عن دار القلم،1636-ه 1412هذا الكتاب ملصطفى مسلم، كانت طبعته األوىل سنة 

يالحظ عليه بداية هو إدخاله لعلم املناسبات يف ميدان التفسري املوضوعي، ومن هنا تركيزه على النوع 
الثاين من أنواع التفسري املوضوعي، وهو التفسري املوضوعي للسورة القرآنية، وهو يشري إىل النوع 

 الثالث املتعلق باملصطلح القرآين،لكنه ال يقدم مناذج تطبيقية له.
 قسم كتابه إىل املواضيع التالية: وقد
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 التفسري املوضوعي )تعريفه، نشأته، تطوره، ألوانه، أمهيته(.-1
 مناهج البحث يف التفسري املوضوعي.-2

 منهج البحث يف تفسري موضوع من خالل القرآن.-
 منهج البحث يف التفسري املوضوعي لسورة واحدة.-
 التفسري.صلة التفسري املوضوعي باألنواع األخرى من -

 علم املناسبات والتفسري املوضوعي.-3
 مثال تطبيقي على موضوع من خالل القرآن الكرمي.-4

 "األلوهية من خالل آيات القرآن الكرمي"
 مثال تطبيقي: تفسري سورة تفسريا موضوعيا. -5

 "القيم يف ضوء سورة الكهف".
 سادسا: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق.

م عن دار النفائس، 1667-ه 1413لصالح عبد الفتاح اخلالدي، طبع الكتاب سنة  هذه الدراسة
قسمه صاحبه إىل بابني، الباب األول حيتوي الدراسة النظرية، أما الباب الثاين فيتناول الدراسة 

 التطبيقية.
ذا ميتاز هذا الكتاب بإضافته لنوع التفسري املوضوعي املتعلق باملصطلح القرآين، واهتمامه هب

النوع، باإلضافة للنوعني السابقني، كما ميتاز جبانبه املنهجي، رغم حريته جتاه هذا التفسري واليت أبان 
عنها من خالل عنوانه، خاصة قوله )بني النظرية والتطبيق(، فهذه البينية تنبئ عن شك يف مقدرة هذا 

 املنهج على افتكاك االعرتاف به طرف الباحثني و املفكرين.
 الباب األول ما يلي: تناول يف

 املبحث األول: التفسري والتأويل
 املبحث الثاين: مع حركة التفسري يف مسريهتا التارخيية.
 املبحث الثالث: أنواع التفسري وموقع املوضوعي منها.

 املبحث الرابع: تعريف التفسري املوضوعي وأهم املؤلفات فيه.
 واملعاصرين. املبحث اخلامس: التفسري املوضوعي بني السابقني
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 املبحث السادس: بني التفسري املوضعي والتفسري املوضوعي
 املبحث السابع: أسباب ظهور التفسري املوضوعي ومدى أمهيته.

 املبحث الثامن: ألوان التفسري املوضوعي.
 املبحث التاسع: اخلطوات املرحلية للسري يف التفسري املوضوعي.

 للبحث. املبحث العاشر: قواعد ومنطلقات منهجية
 أما الباب الثاين فخصصه للفصول التالية:

 الفصل األول: النموذج األول: التفسري املوضوعي للمصطلح القرآين )مادة جهل يف القرآن(.
 املبحث األول: معىن جهل يف اللغة.

 املبحث الثاين: جتهلون "جيهلون يف السياق القرآين".
 لقرآين.املبحث الثالث: اجلاهل واجلاهلون يف السياق ا

 املبحث الرابع: صيغة املبالغة "جهول" يف السياق القرآين.
 املبحث اخلامس: املصدر السماعي جهالة يف السياق القرآين.

 املبحث السادس: اجلاهلية يف السياق القرآين.
 الفصل الثاين: النموذج الثاين: تفسري موضوعي ملوضوع قرآين )الشورى يف القرآن(.

 الشورى يف اللغة.املبحث األول: معىن 
 املبحث الثاين: الشورى يف السياق القرآين.

 املبحث الثالث: وقائع من الشورى يف القصص القرآين.
 .الفصل الثالث: النموذج الثالث: تفسري موضوعي لسورة قرآنية: سورة حممد 

نزول  قسمه إىل تسعة مطالب، منها مثال: أمساء السورة، اسم السورة االجتهادية، زمان ومكان
 السورة، أهداف السورة، شخصية السورة، دروس السورة والتنسيق بينها، من لطائف السورة.

لقد درس اخلالدي مصطلح اجلاهلية انطالقا من أن أطروحته يف الدكتوراه كانت تدور حول 
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املنهج احلركي من خالل تفسر الظالل لسيد قطب، لذا ال غرابة يف أن يركز على هذا املصطلح، و 
مر نفسه عند دراسته ملوضوع الشورى، ألن العلمانيني كانوا ينتقدون احلركة اإلسالمية بعدم قدرهتا األ

على تقدمي البديل النظري لفكرة الدميقراطية. إذن فتفسري سيد قطب و طروحاته حول جاهلية القرن 
ك يف أنه قدم العشرين و مسألة احلاكمية هي اليت دفعت اخلالدي خلوض غمار هذه املواضيع. والش

 إضافة واضحة، خاصة عند إبرازه وبيانه لقيمة التفسري املوضوعي للمصطلح القرآين.
 سابعا: التفسير الموضوعي نظرية وتطبيق .

، من منشورات جامعة باتنة، تطرق 1663هذا الكتاب ألمحد رمحاين، كانت أول طبعة له سنة 
املوضوع والسورة. وقسم الكتاب إىل ستة فصول فيه تنظريا وتطبيقا لنوعني من التفسري املوضوعي، 

 على الشكل التايل:
 الفصل األول: مدخل إىل التفسري املوضوعي.

 الفصل الثاين: تعريف التفسري املوضوعي.
 الفصل الثالث: منهج التفسري املوضوعي.

 الفصل الرابع: نشأة التفسري املوضوعي.
 شفي )سورة الشمس، وسورة امللك(.الفصل اخلامس: تطبيق على التفسري املوضوعي الك

 الفصل السادس: تطبيق على التفسري املوضوعي التجميعي )الران يف القرآن أمنوذجا(.
ما مييز هذه الدراسة هو تأثرها بطروحات حممد باقر الصدر، وإضافتها للنوع املتعلق بالسورة 

ته للتفسري املوضوعي القرآنية، وتسميته بالتفسري املوضوعي الكشفي، مع مالحظة عدم إشار 
 للمصطلح القرآين.

كما تظهر قيمة الكتاب يف ما قدمه يف جمال التأريخ لنشوء و تطور التفسري املوضوعي، ويف 
 بيانه للمراحل و اخلطوات املنهجية لتطبيق هذا املنهج. ويف انتقاداته للتنظريات والتطبيقات السابقة.

 .ثامنا:التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه
م عن دار عمار 2227-ه 1423هذا الكتاب لزياد خليل الدماغني، طبعته األوىل كانت سنة 

للنشر والتوزيع، قسم كتابه إىل بابني، تناول يف الباب األول الوحدة املوضوعية يف القرآن، والثاين 
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 تناول فيه الوحدة املوضوعية يف السورة.
 جاءت يف الباب األول الفصول التالية:

 ألول: الوحدة املوضوعية نشأهتا وأقوال العلماء فيها.الفصل ا
 الفصل الثاين: اخلطوات اإلجرائية يف التعامل مع املوضوع القرآين وضوابطه.

 الفصل الثالث: الوحدة املوضوعية يف القرآن، مناذج تطبيقية.
 األمنوذج األول: املكر يف آيات القرآن الكرمي.

 يف القرآن الكرمي. األمنوذج الثاين: األمن االقتصادي
 أما الباب الثاين فكانت فصوله كالتايل:

 الفصل األول: جهود العلماء القدامى واملتأخرين يف تأصيل الوحدة املوضوعية يف السورة.
 الفصل الثاين: الوحدة املوضوعية يف السورة: اخلطوات اإلجرائية.

 الفصل الثالث: الوحدة املوضوعية يف السورة: مناذج تطبيقية.
 األمنوذج األول: الوحدة املوضوعية يف سورة احلجر.

 األمنوذج الثاين: الوحدة املوضوعية يف سورة النور.
 تاسعا: محاضرات في التفسير الموضوعي.

-ه 1423هذا الكتاب لعباس عوض اهلل عباس، صدر عن دار الفكر، يف طبعته األوىل سنة 
 يل:م، قسمه املؤلف إىل حماضرات على الشكل التا2227

 احملاضرة األوىل: مدخل إىل التفسري املوضوعي.
 احملاضرة الثانية: الوحدة املوضوعية يف القرآن.

 احملاضرة الثالثة: الوالء و الرباء يف القرآن.
 احملاضرة الرابعة: منهج إبراهيم عليه السالم يف الدعوة كما عرضه القرآن الكرمي.

 إثبات عقيدة البعث.احملاضرة اخلامسة: منهج القرآن الكرمي يف 
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 احملاضرة السادسة: مكائد الشيطان وطرق احلذر منها كما عرضها القرآن الكرمي.
 احملاضرة السابعة: األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف القرآن الكرمي.

 احملاضرة الثامنة: اجلهاد يف سبيل اهلل يف القرآن الكرمي.
 .احملاضرة التاسعة: الصالة يف القرآن الكرمي

 احملاضرة العاشرة: بر الوالدين يف القرآن الكرمي.
 احملاضرة احلادية عشر: أثر املعاصي األمم يف القرآن الكرمي.

احملاضرة الثالثة عشرة: مقال تطبيقي للوحدة املوضوعية لبعض سور القرآن الكرمي )تفسري سورة 
 النور(.

ا اخلاصة اليت عرض هلا القرآن البحث عن القضاي»يقول عن الوحدة املوضوعية يف القرآن: 
الكرمي يف سورة املختلفة، ليظهر ما فيها من معان خاصة تتعلق باملوضوع العام الذي نبحثه لتحقق 

.وطبعا هذه العبارة نقلها من عند حممد حممود (1)«اهلدف، وهو الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي
النظرة جتعل إثبات الوحدة املوضوعية هي حجازي، وقد أشار الكثري من الباحثني إىل أن هذه 

اهلدف، وذلك يف مواجهة االستشراق واملستشرقني الذين يذهبون إىل انعدم الوحدة املوضوعية يف 
آيات القرآن، ولكن يف التفسري املوضوعي، إثبات الوحدة ليس هدفا، بل هو وسيلته للخروج بنظرية 

 أو تصور حول املوضوعات القرآنية.
لى هذه الدراسة عدم إشارهتا إىل مسألة املصطلح القرآين، وتركيزها على الوحدة ما يالحظ ع

 املوضوعية للموضوع والسورة القرآنية فقط.
 (2)دراسة نقدية -تاسعا: منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

م، عن دار 2226-ه 1432هذا الكتاب لسامر عبد الرمحن شواين، صدر يف طبعته األوىل سنة 
 لتقي، قسم كتابة بالشكل التايل:امل

 مدخل متهيدي: يف املفاهيم واملصطلحات 
                                                 

 .33م، ص2223-ه 1423، 1عباس عوض اهلل عباس، حماضرات يف التفسري املوضوعي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط-(1)
 م.2226-ه 1432، 1دراسة نقدية، دار امللتقي، ط–سامر عبد الرمحن شواين، منهج التفسري املوضوعي للقرآن الكرمي -(2)
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 الباب األول: التفسري املوضوعي للقرآن
 الفصل األول: التعريف والتوصيف

 الثاين: نشأة التفسري املوضوعي للقرآن وتطوره.
 الثالث: مشكلة املنهج يف التفسري املوضوعي.

 للسورة.الباب الثاين: التفسري املوضوعي 
 الفصل األول: التعريف والتوصيف.

 الفصل الثاين: طبيعة السورة القرآنية.
 الفصل الثالث: قواعد منهج التفسري املوضوعي للسورة.

لقد قام هذا الباحث بعمل نقدي جاد للتفسري املوضوعي، فمثال يف تعريف التفسري 
 نهج.التعريف باعتبار امل-املوضوعي، قسم التعريفات إىل قسمني: أ

 التعريف باعتبار املفهوم.-ب               
لقد وقعت معظم هذه التعريفات يف خلط بني ماهية  »يقول يف التعريف باعتبار املنهج:

التفسري املوضوعي وبني شرح منهجه وتبيان طريقته، فوجدنا معظمها قد مال إىل حتديد املنهج 
 .(1)«وضوعي عن غريه من أنواع التفسريوالطريقة دون توضيح املاهية املائزة للتفسري امل

إذن فحىت هذه التعريفات اليت توجهت إىل حتديد »وبالنسبة للتعريف باعتبار املفهوم فيقول: 
مفهوم التفسري املوضوعي للقرآن مل تتفق على مفهوم واحد، بل لقد اعرتاها كثري من الغموض واخللل 

، مث خيتار تعريفا من التعاريف، ويستمر يف نقد عملية التنظري هلذا (2)«يف عملية التحديد املفهومي
املنهج على هذا املنوال، لكنه ال يشري إىل التفسري املوضوعي للمصطلح القرآين، وال يقدم مناذج 

 تطبيقية، ألّن عمله نقدي بامتياز، وهذا جيد لتطوير املنهج وجتديده. 
ات صدورها تصاعديا، هلذا نالحظ أن تطور لقد حاولنا تقدمي هذه املصادر حسب سنو 

العناوين كان على الشكل التايل: البداية، مث املدرسة، مث املدخل وهذه العناوين تفيد أن التفسري 
                                                 

 .42سامر عبد الرمحن شواين،م،س ، ص-(1)
 46م،ن،ص-(2)
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املوضوعي كان يف مرحلة الوالدة والنشوء، وكذا عنوان املباحث ملصطفى مسلم، فما هي إال مقدمات 
 انتقلنا بعد ذلك للحديث عن النظرية والتطبيق، وقد أشرنا وبدايات لبزوغ هذا النوع من التفسري. مث

هلذا قال عنه )بني النظرية والتطبيق(،  -كم يسميه-إىل أن اخلالدي بقي مرتددا اجتاه هذا اللون 
وهكذا، ففي هذه املرحلة ظهرت عملية التنظري واضحة، وهذا إمنا يدل على ارتقاء التفسري املوضوعي 

.ملرحلة أخرى أكثر عم  قا، هي مرحلة النضج والتنظرير
مث املرحلة األخرية، واليت ال مفر منها مع مجيع العلوم، هي مرحلة النقد املستمر حىت حيدث 

وألّن الشجرة  ،«-دراسة نقدية-التفسري املوضوعي»النمو و التطور باستمرار، هلذا جاء هذا العنوان، 
لك مع مجيع الدراسات والعلوم واملناهج، جيب تقليمها وتشذيب غصوهنا، فكذ–حىت يستمر منوها 

وهذا ما ينقص الدراسات اإلسالمية حبق، فنحن خناف من النقد، وال نتقبل التحديث والتطوير، 
 وهذا العمل ال يتم إال باملراجعة والنقد للمناهج والدراسات السابقة، واهلل املوفق لكل خري.
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 خطوات منهج التفسير الموضوعي -5

املستطاع تقدمي اخلطوات األساسية اليت حيسن بالباحث يف التفسري املوضوعي سنحاول قدر 
إتباعها، ذلك أن تطبيق املنهج يتطلب اإلملام خبطواته، خاصة للباحث املبتدئ. هذه اخلطوات اليت 
سنفصل احلديث عنها، تتعلق باألنواع الثالثة كل على حدى، وذلك أن لكل نوع من هذه األنواع 

صة. فخطوات التفسري املوضوعي التجميعي ختتلف عن خطوات التفسري املوضوعي خطواته اخلا
 الكشفي الختالف جماهلما.واملالحظة نفسها مع التفسري املوضوعي للمصطلح القرآين.

لقد تناول الباحثون خطوات املنهج بالدراسة والتحليل مع بعض االختالفات بينهم، وهذا يعود 
وع من التفسري، واختالف جتارهبم وتطبيقاهتم له ،إال أن املالحظ عموما إىل اختالف تصورهم هلذا الن

 هو اتفاقهم على اخلطوات األساسية للمنهج.
سنبدأ عرضنا خلطوات منهج التفسري املوضوعي خبطوات منهج التفسري املوضعي التجميعي، مث 

نهج التفسري نتناول خطوات منهج التفسري املوضوعي الكشفي، وننهي هذا البحث خبطوات م
 املوضوعي للمصطلح القرآين.

 خطوات منهج التفسير الموضوعي التجميعي -5-0
سنقوم باستعراض خطوات املنهج عند الباحثني ابتداء من عبد الستار فتح اهلل سعيد وانتهاء 
بسامر عبد الرمحن شواين، مث نسجل نقاط االختالف واالتفاق، لنصل إىل إثبات اخلطوات األساسية 

صورنا، مث لنضعها قيد الدراسة والبحث والتوضيح، هذه هي الطريقة اليت سنسري عليها لبيان يف ت
 خطوات منهج التفسري املوضوعي التجميعي.

 وضع عبد الستار فتح اهلل سعيد خطوات التفسري املوضوعي التجميعي ورتبها كما يلي:
 املعرفة الدقيقة ملعىن التفسري املوضوعي اخلاص-1
 املوضوع القرآينحتديد -2
 اختيار عنوان له من ألفاظ القرآن ذاته، أو عنوان من صميم معانيه القرآنية.-3
 مجع اآليات القرآنية املتعلقة باملوضوع.-4
 تصنيفها من حيث املكي واملدين، وترتيبها من حيث زمن النزول.-5
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 فهم اآليات الكرمية بالرجوع إىل تفسريها..-6
اصر مرتابطة،متنوعة من اآليات ذاهتا ورد اآليات إىل عناصرها من تقسيم املوضوع إىل عن-7

 البناء الكلي للموضوع..
 التقيد التام يف كل هذه اخلطوات بقواعد التفسري املوضوعي..-3

وقد استفاد عبد الستار فتح اهلل سعيد هذه اخلطوات من كتاب :"التفسري املوضوعي" لشيخه 
 .(1)أمحد الكومي مع بعض التصرف والزيادات 

إذ ذهبنا إىل اجلهد الذي قدمه مصطفى مسلم يف هذا املوضوع، فإننا سنجد أن اخلطوات اليت 
 يقرتحها هي كالتايل:

 جمال البحث اختيار عنوان للموضوع القرآين-1
 مجع اآليات القرآنية اليت تبحث هذا املوضوع-2
 ترتيب هذه اآليات حسب زمن النزول-3
 دراسة تفسري هذه اآليات دراسة وافية بالرجوع إىل كتب التفسري التحليلي.-4
 بعد اإلحاطة مبعاين اآليات جمتمعة حياول الباحث أن يستنبط العناصر األساسية للموضوع.-5
لباحث إىل طريقة التفسري اإلمجايل يف عرض األفكار يف حبثه وحياول أن ال يقتصر مث يلجأ ا-6

 على داللة األلفاظ اللغوية وإمنا يستكشف اهلدايات القرآنية من خالل النصوص.  
ال بد للباحث من االلتزام مبنهج البحث العلمي عندما يضع خمطط البحث للموضوع وقد -7

 واخلطة اليت سيجري البحث من خالهلا.يفرض  املوضوع طبيعة املنهج 
 إبراز حقائق القرآن الكرمي -وليكن هدف الباحث من كل ذلك:    -3

 (2)عرض تلك احلقائق بأسلوب مشرق عذب -                                           

                                                 
 . 02-06صم،س، عبد الستار فتح اهلل سعيد،_(1)
 . 39-32صم،س، مصطفى مسلم،_(2)
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يراها قام صالح عبد الفتاح اخلالدي بعرض اخلطوات املرحلية للسري مع املوضوع القرآين كما 
عبد الستار فتح اهلل سعيد مث عرض اخلطوات كما يراها مصطفى مسلم، ويف األخري تقدم بعرض 

 اخلطوات كما يراها، ونستطيع تلخيص خطواته يف النقاط التالية:
 اختيار املوضوع القرآين. -1
 تسجيل األسباب اليت دفعته الختيار املوضوع. -2
 إما بألفاظ صرحية، أو بألفاظ قريبة. مجع اآليات اليت تتحدث عن املوضوع، -3
 استخراج معاين األلفاظ السابقة اليت اختارها. -4
 حصر اآليات اليت استعملت املصطلحات األساسية ملوضوعه. -5
 تسجيل ما يدور حول اآليات اليت استخلصها من أسباب نزول، ونسخ،... -6
 سري.قراءة تفسري اآليات اليت اختارها من أمهات كتب التف -7
 بيان األبعاد املعاصرة لآليات. -3
 تسجيل الدالالت والعرب واللطائف يف اآليات اجملموعة. -6

 االطالع على الدراسات واألحباث القرآنية اخلاصة املعاصرة. -12
تندرج هذه اخلطوات يف مرحلة مجع املادة والنظر فيها، وتأيت بعدها مرحلة الرتتيب والتبويب 

 لة الصياغة هي مرحلة فنية ال دخل هلا يف خطوات املنهج.. ومرح(1)والصياغة.
أما بالنسبة ألمحد رمحاين فإنه يستعرض خطوات التفسري املوضوعي التجميعي حسبما يراها 

 عبد الستار فتح اهلل سعيد،مث يضيف إليها خطوات أخرى منها ما يلي:
 دية باملوضوع...إحصاء املفردات املرتددة واليت هلا عالقة مباشرة أو عالقة ض-1
حتديد املوضوع الرئيسي مثل اإلنسان بني الفالح واخلسران يف سورة العصر إذ بتحديده يتم -2

 حتديد املشكلة اليت هي موضوع البحث.

                                                 
 . 22-20،صم،س صالح عبد الفتاح اخلالدي،_(1)
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وضع املوضوع يف جماله املعريف العتماد أدوات ذلك اجملال يف التحليل والتفسري ووضع -3
 الفرضيات.

 املتعلقة باملوضوع.االستقراء جلمع اآليات -4
حتديد املوضوعات اجلزئية املتولدة عن املوضوع الرئيسي مثل مواصفات اإلنسان املفلح يف -5

 سورة العصر.
 ترتيب اآليات وفق عناصر املوضوع.-6
 وضع فرضيات خبصوص األفكار واملعاين املستنتجة من تلك اآليات. -7
 اجلزئية.وضع خمطط كلي لتنظيم العالقات بني العناصر  -3
حتليل اآليات وتفسريها يف ضوء التصور اإلسالمي، من جهة، ويف ضوء اجملال املعريف الذي  -6

 حدد فيه املوضوع من جهة أخرى.
 ربط املوضوع الرئيسي واملوضوعات املتولدة على طريقة االنتقال من األصول إىل الفروع. -12
املوضوعات الفرعية فيما بينها من  التأكد من شبكة العالقات اليت ترتبط على أساها -11

 جهة، وفيما بينها وبني املوضوع الرئيسي من جهة أخرى.

 ( 1) تسجيل النتائج املتوصل إليها -12
عندما تعرض عبد الرمحن شواين ملشكلة املنهج يف التفسريي املوضوعي تناول خطوات منهج 

يف التفسري املوضوعي.وقد تناول هذه  التفسري املوضوعي التجميعي، لكنه أعطاها أسم قواعد املنهج
 القواعد كما يلي:

 أوال: اختيار املوضوع
 ثانيا: احلصر واالستقراء

 ثالثا: ترتيب اآليات وتصنيفها
 رابعا: النظر يف مناسبات اآليات ومالبساهتا

                                                 
 .62-09،صم،س أمحد رمحاين،_(1)
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 خامسا: الدراسة الداللية
 سادسا: الدراسة النصية

 (1) سابعا: الواقع وحمله يف التفسري املوضوعي
ومع احرتامنا هلذه اجلهود يف جمال قواعد وخطوات املنهج، إال أن معظم الباحثني قاموا بنقل 
اخلطوات كما ذكرها السابقون بال إضافة وال نقد وال متحيص،إال بالنسبة للخالدي وألمحد رمحاين مث 

فإنه ينقل ،  (2)لسامر عبد الرمحن شواين، فمثال عندما نستعرض خطوات املنهج عند منصور كايف
فقط اخلطوات ابتداء من عمل أمحد السيد الكومي وانتهاء بصالح عبد الفتاح اخلالدي بال إضافة 
وال تدخل و إن كان من باب إعادة الصياغة. ويف حقيقة األمر فإن مسألة إعادة الصياغة مث النقد 

شيخة والسلطة املعرفية، والتصحيح والتوجيه أمور نفتقدها يف العلوم اإلسالمية مجعاء،وهذا لغلبة امل
ولغلبة احلفظ والتكرار بال فهم وال تدبر،وهذا ما جعل التقليد،  هذه السلعة الرائجة تقضي على 

 ملكة الفهم وملكة اإلبداع والتطوير يف العلوم اإلسالمية.
وإذا كان التفسري املوضوعي منهج جديد حبسب البعض، وهو ثورة على املنهج التجزيئي يف 

فما علينا إال استغالل هذا املنهج وتقدمي األعمال اجلديدة املبتكرة فيه، وهذا ال يكون طبعا التفسري 
إال بتفهمه ومعرفة قواعده وخطواته وطريقة استعماله،وملاذا ال؟ تطويره وصقله وإخراجه من قوقعة 

عبد الرمحن  التقليد واجلمود، وهلذا ال غرابة أن نشيد بعمل كل من اخلالدي، أمحد رمحاين، وسامر
شواين. وأخريا جيدر بنا اإلشارة إىل عمل صونيا وافق حيث أهنا قدمت املادة العلمية املتعلقة خبطوات 

 املنهج بشكل خمتصر  ومسّتها طريقة التأليف يف التفسري املوضوعي التجميعي. وهي كالتايل:
 أوال: استقراء النصوص

 ثانيا: النظر يف املكي واملدين
 البعد التارخيي والبيئيثالثا: مالحظة 

 رابعا: تصنيف املوضوع

                                                 
 . 216-121صم،س، سامر عبد الرمحن شواين،_(1)
 . 102-12م،ص2002-ه 1220: 1اخللدونية، اجلزائر، طالتفسري املوضوعي دراسة نظرية وتطبيقية،دار  منصور كايف،_(2)
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 خامسا: االلتفات إىل الواقع

 (1)سادسا: اسم املوضوع
فعلى األقل مع األستاذة وافق مل تقم بسرد أعمال السابقني وإمنا اجتهدت وقدمت لنا خطوات 

الدعوة يف شكل خمتصر وبسيط ومفيد. ومتاشيا مع تقدمي املادة بأسلوب خمتصر وبسيط لطلبة قسم 
واإلعالم فإننا سنحاول حصر اخلطوات األساسية وتقدميها بشكل مبسط ميكنهم من استيعاب طريقة 
استخدام املنهج. مع إضافة بعض املالحظات اليت ارتأينا تسجيلها. و على هذا األساس فإن 

 اخلطوات كما نراها تتمثل فيما يلي:
 اختيار املوضوع -1
 استقراء اآليات -2
 املوضوعات اجلزئيةحتديد  -3
 تصنيف اآليات -4
 وضع الفرضيات -5
 تفسري اآليات-6
 اخلروج بنظرية أو تصور -7 

سنعمل اآلن على بيان وشرح هذه اخلطوات الواحدة تلو األخرى مستعينني بالدراسات 
 والبحوث السابقة اليت نظرت هلذا املنهج .

 اختيار الموضوع  -5-0-0
أول مرحلة يف التفسري املوضوعي التجميعي هي اختيار املوضوع، ذلك أن اختيار عنوان 
الدراسة يقتضي حتديد إشكالية املوضوع وأسباب ودواعي حبثه واألهداف والغاية املرجوة منه. لقد 

ن اهتم املنظرون للمنهج باختيار املوضوع وتوسعوا يف طريقة اختياره وحتديد أبعاده، هل نستخرجه م
النص القرآين أم من الواقع االجتماعي والكوين؟. لكنهم أغفلوا احلديث عن إشكالية ومشكلة 

                                                 
 . 30-32م، ص2006-ه 1226: 1، قسنطينة، اجلزائر، طقرأاصونيا وافق، دروس يف التفسري املوضوعي، مكتبة _(1)
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املوضوع، إذ أنه ال ميكننا دراسة موضوع بدون حتديد إشكاليته وأسئلته، وملاذا نبحث فيه، وعن ماذا 
 نبحث من خالله، وما الفائدة منه؟...

تصور اإلسالمي استمروا يف وضع الشروط لطريقة و من شدة اهتمام املنظرين باحلفاظ ومحاية ال
استخدام منهج التفسري املوضوعي، حىت ال خيرج هذا التفسري عن اإلطار احملدد له سلفا.إنه اخلوف 
من استعمال التفسري املوضوعي يف اخلروج بتصورات ونظريات ختدم اآلراء املذهبية والعقدية لفرق 

ن املبالغة يف ذلك لن تكون جمدية دائما، بل رمبا ستكون واجتاهات معينة. وهذا من حقهم إال أ
 نتائجها عكسية.

يبدأ عبد الستار فتح اهلل سعيد باإلشارة إىل االلتزام باأللفاظ القرآنية عند حتديد عنوان 
املوضوع، ويضرب بذلك أمثلة منها عدم استبدال مصطلح اجلهاد مبصطلح صراع الطبقات، وعدم 

. مث  (1)بعنوان الضريبة االجتماعية أو استعمال العلمانية بدل مصطلح اجلاهليةاالستعاضة عن الزكاة 
يشري أنه يف حال تعدد األلفاظ للنظر يف األلفاظ املقاربة والقابلة ألن األمور تتضح مبثيالهتا 
وبأضدادها. فمثال موضوع احلرب والسالم يف ضوء القرآن من األحسن أن يكون عنوانه اجلهاد يف 

هلل ألنه من أشهر األلفاظ مث نضم إليه ما يقاربه يف احلسن مثل: القتال واحلرب، الثبات، سبيل ا
 (2) النصر، الفتح...أما ما يقابله فمثل: السالم، الفرار، التويل، الفشل، الرعب، النقض....

فإن مل يوجد لفظ قرآين معرب عن املوضوع فيمكن اشرتاع عنوان من أقرب لفظ، فمثال 
قدم األمم ورقيها املادي والعمراين، مث طغياهنا وهالكها" نضع بدله:"سنن اهلل يف نشوء موضوع: "ت

. كل هذه الضوابط والطرق تبني لنا مركزية اللفظ القرآين، وهذا صحيح إىل (3)احلضارات واندثارها"
ما يستلزم  حد ما، لكن هذا ال ينفي وجود املفاهيم واملعاين املتعددة، بل واألشكال املتعددة. و هذا

من جهة أخرى تطوير املفاهيم القرآنية وإعطائها املعاين املتجددة حىت تواكب العصر، وحىت نبني 
 للناس مدى أصالتها من جهة، ومدى معاصرهتا بل وحداثتها من جهة أخرى.

                                                 
 . 60-09عبد الستار فتح اهلل سعيد، م.س، ص_(1)
 . 61-60م.ن، ص_(2)
 . 61م.ن، ص_(3)
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يركز اخلالدي على شرط وجوب توفر اآليات اليت تناولت املوضوع املختار، فيمكننا احلديث 
" العدل يف القرآن"، وقصه "إبراهيم يف القرآن"،لكنه من املستحيل احلديث مثال عن مثال عن :

موضوع :"انشطار الذرة يف القرآن"، مث يضيف بعد ذلك وجوب تناول األسباب والدوافع اليت أدت 
بالباحث إىل اختيار املوضوع. مث احلاجة للموضوع، واملشكالت اإلنسانية اليت يهدف إىل حلها 

. وكل هذه املسائل من األمور املنهجية املعتمدة يف البحوث (1)املضامني املعاصرة للموضوعوأخريا 
املعاصرة، وهي مما حيتاج إليها طلبة الدراسات اإلسالمية ألهنا تزيد الباحث تعمقا وفهما للموضوع، 

 ي تعيشه اإلنسانية.وتزيد من قدرته على بيان املعاين القرآنية املتعلقة بالواقع االجتماعي املعاصر الذ
وإىل حد اآلن سنلحظ غياب احلديث عن حتديد إشكالية املوضوع قيد الدراسة، رغم أن أمحد 
رمحاين يشري إىل ذلك باقتضاب عندما يقول:"حتديد املوضوع الرئيسي مثل: اإلنسان بني الفالح 

. مث ال يتوسع (2)ث"واخلسران يف سورة العصر إذ بتحديده يتم حتديد املشكلة اليت هي موضوع البح
يف بيان كيفية حتديد املشكلة، وهذا ما يغيب عن الدراسات اإلسالمية، وقد يعود يف تصورنا إىل كثرة 
املسلمات والبديهيات يف العلوم اإلسالمية، إىل حد الوصول إىل تصور عدم احلاجة إىل البحث، 

ن األمور ال تسري هبذه الطريقة وحنن وعدم الفائدة يف التنقيب والبحث لغلبة اإلميان والتسليم، ولك
 نالحظ مؤشرات ختلف املسلمني وتأخرهم وتقدم غريهم وتسلطهم وطغياهنم.

الواقع جياهبنا بأسئلته، مبشكالته، وبصعوباته، ويف احلقيقة هو جياهبنا بفشلنا وبتأخرنا عن ركب 
النفسية واالجتماعية على التقدم والتطور، وهذا ما يستدعي عرض املسائل واملشكالت االقتصادية و 

 حمل البحث والدراسة جبميع املناهج وجبميع الطرق لعلنا نصل إىل فهم الواقع وتغيريه لصاحلنا.
من هذا املنظور ال غرابة بعد ذلك أن يبحث سامر عبد الرمحن شواين عند نقده ملنهج التفسري 
املوضوعي مسألة: كيف خنتار املوضوع؟ وعلى أي أساس؟ مث يتحدث عن املوضوع القرآين و املوضوع 

ن الواقعي. فاختيار املوضوع سيكون انطالقا من القرآن أي من النص أو انطالقا من الواقع. لك
االنطالق من النص أي يف حالة اختيارنا للموضوع القرآين سوف يذهب بنا بعد ذلك إىل تنزيل 
املوضوع القرآين على الواقع، وهو ما يسمى بالتفسري اهلدائي االجتماعي، وهلذا فإن حضور الواقع ال 

همة: مناص منه دائما، ألننا سنتعامل معه إما كمنطلق أو كهدف ألجل ذلك يصل إىل نتيجة م
                                                 

 . 20س، ص،اخلالدي، م_(1)
 . 60رمحاين، م، س، صأمحد _(2)
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"فالقول إذن بالتمييز بني املوضوع الواقعي  واملوضوع القرآين ال حمصلة له، فكل قضية واقعية هي 
شأن تعرض له القرآن بشكل أو بآخر، وكل موضوع قرآين هو بالضرورة ذو أثر واقعي، وعلينا أن ال 

  (1)«.بشرنقصر القرآن على جمال دون آخر، بل إن آفاق البحث فيه مفتوحة ال يضّيق حدها 
وعليه فال ميكن إلغاء الواقع، بل إن حضوره يتأكد مع مرور الزمن، وهذا ما يؤكد وجوب حتديد 
اإلشكالية املختارة للموضوع انطالقا من الواقع االجتماعي باملقارنة مع النصوص اليت تناولت املوضوع 

 لبه وجوهرهلفظا أو معىن،ألن إشكالية املوضوع هي 
  ياتاستقراء اآل -5-0-3

أهم خطوة بعد اختيار املوضوع وحتديد العنوان خطوة استقراء ومجع اآليات القرآنية اليت تناولت 
 املوضوع. فما هي الطريقة السليمة جلميع اآليات وحصرها؟.

لقد حاول عبد الستار فتح اهلل سعيد اإلجابة عن هذا السؤال باإلشارة إىل أن مجع اآليات 
من خالل أطرافه: األلفاظ، املقاربة، املعاين.كما مثلنا لذلك من قبل، مث  يتعلق أوال بتحديد املوضوع

، سواء كانت (2)يشري إىل األدوات وهي: حفظ الصدور، الرجوع إىل املصحف مث الرجوع إىل املعاجم
 معاجم ألفاظ أم معاجم موضوعات. وميثل لذلك مبا يلي: 

 م(.1342األملاين "فلوجل" )"جنوم الفرقان يف أطراف القرآن" للمستشرق -1
"تفصيل آيات القرآن احلكيم" للفرنسي "جون البوم" والذي  ترمجه حممد فؤاد عبد الباقي، -2

 وهو معجم موضوعي.
 املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي حملمد فؤاد عبد الباقي.-3
 معجم غريب القرآن مستخرجا من صحيح البخاري حملمد فؤاد عبد الباقي.-4
 معجم ألفاظ القرآن الكرمي جملمع اللغة العربية املعاصرة.-5
 املرشد إىل آيات القرآن وكلماته حملمد فارس بركات.-6
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 فتح الرمحن لطالب آيات القرآن لفيض اهلل العلمي.-7
 مصباح اإلخوان لتحريات القرآن ليحىي حلمي بن حسني قسطموين.-3
 عبد اخلالق عضيمة. دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، للشيخ حممد-6

 ( 1) املعجم املفهرس ملوضوعات القرآن للدكتور عبد الصبور مرزوق-12
 وغريها من املعاجم...

واملالحظ على هذه الطريقة يف تناول اخلطوات أن احلديث عن األلفاظ األساسية واملقاربة، 
د رمحاين، إال أن واملقابلة تندرج ضمن خطوة اختيار املوضوع، وهذا ما ذهب إليه أستاذنا أمح

اخلالدي جعله ضمن هذه اخلطوة، هلذا جنده يتحدث عن مجع اآليات اليت تتحدث عن املوضوع 
بألفاظ صرحية أو قريبة، مث يتناول استخراج معاين األلفاظ السابقة اليت اختارها، ليتحدث عن حصر 

. و عليه (2)ألجل ذلك اآليات اليت استعملت املصطلحات األساسية للموضوع، واالستعانة باملعاجم
فنحن أمام مجع لآليات، مث استخراج للمصطلحات، مث حبث عن معاين املصطلحات، ويف األخري 
حصر اآليات اليت تناولت هذه املصطلحات. و على أساس هذه املنهجية حنن أمام عمل منهجي 

صة مع علمنا حيول دراسة املوضوع إىل دراسة للمصطلحات، وهذا ما يغلب على عمل اخلالدي، خا
باهتمامه الشديد باملصطلح القرآين، نعم ، إن حتديد عنوان املوضوع يقتضي ضبط املصطلحات لكن 

 هذا العمل ال جيب أن ينسينا أننا أمام دراسة موضوع وليس دراسة للمصطلح.
بالنسبة ألمحد رمحاين يعترب إحصاء املفردات املتعلقة باملوضوع عمال سابقا الستقراء اآليات، 
متابعا يف ذلك عبد الستار فتح اهلل سعيد، وخمالفا لصالح عبد الفتاح اخلالدي. وهلذا و انطالقا من 
جتربة التعامل مع التفسري املوضوعي فإنه ال مناص من القول بأن اخلطوات متشابكة وال ميكن الفصل 

سية من خالل عنوان بينها هنائيا، فقد نبدأ باستقراء اآليات، مث حتديد املفردات واأللفاظ األسا
 املوضوع، مث استقراء اآليات وحصرها.
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ورغم ذلك فإن مرحلة االستقراء تعد لب منهج التفسري املوضوعي، وال ينبغي استسهاهلا ، 
وهي ليست عمال تقنيا بسيطا، بل حتتاج إىل فهم عميق وإىل إعمال فكر، حىت نستطيع التفريق بني 

 ال عالقة هلا به. اآليات اليت ختدم املوضوع وبني اليت
 تحديد الموضوعات الجزئية -5-0-2

قد يتأيت لنا حتديد املوضوعات اجلزئية من خالل حتديد عنوان املوضوع ، لكن هذا قد يوقعنا 
يف إشكال بعد استقراء اآليات، فقد ال جند آيات تدور حول بعض املوضوعات اجلزئية. هلذا جعلنا 

الثالثة بعد اختيار املوضوع واستقراء اآليات، ألن استقراء اآليات  حتديد املوضوعات اجلزئية يف املرحلة
ومجعها قد حيدد املعامل العامة للموضوعات اجلزئية. هلذا ال غرابة أن جند عبد الستار فتح اهلل سعيد 
يتناول تقسيم املوضوع إىل عناصر جزئية مرتابطة بعد استقراء اآليات وتفسريها. يقول:"بعد فهم 

النظر فيها جمتمعة، يقسم املفسر املوضوع إىل عناصر وأجزاء، منتزعة من صميم املعاين اآليات، و 
. هذا العمل  (1)املقررة يف اآليات الكرمية ويربط بينها برباط علمي، جيعل من املوضوع وحدة واحدة"

وضوع قد يصلح مع املوضوع القرآين إال أنه مع املوضوع الواقعي قد ال يصلح، ذلك أن إشكالية امل
وأسئلته الرئيسية واجلزئية هي اليت حتدد املوضوعات اجلزئية. قال مصطفى مسلم:" بعد اإلحاطة مبعاين 
اآليات جمتمعة حياول الباحث أن يستنبط العناصر األساسية للموضوع من خالل التوجيهات القرآنية 

عة البحث تقتضي ]...[ وللباحث أن يقدم بعض العناصر الرئيسية على غريها، إن وجد أن طبي
. و هو هنا يوافق ما ذهب إليه عبد الستار فتح اهلل سعيد من أن اآليات هي اليت  (2) ذلك..."

 حتدد املوضوعات اجلزئية.
و خبالف ذلك جند أمحد رمحاين يقول:"حتديد املوضوعات اجلزئية املتولدة عن املوضوع الرئيسي 

 : اإلميان والعمل الصاحل والتواصي باحلق والصرب"مثل مواصفات اإلنسان املفلح يف سورة العصر وهي

. املوضوعات اجلزئية نأيت هبا من األسئلة اجلزئية املتولدة عن إشكالية املوضوع. فعندما نقوم (3)
بتحديد املوضوع نضع  أمامنا سؤاال أساسيا تتولد عنه أسئلة فرعية، هذه هي منهجية التفسري 

 املوضوعي.
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يرى حممد باقي الصدر إمنا يقوم بتجميع األسئلة مث يتوجه هبا إىل و املفسر املوضوعي كما 
املفسر املوضوعي...ال » القرآن ليدخل معه يف حوار، املفسر يسأل والقرآن جييب، قال باقر الصدر:

يبدأ عمله من النص بل من واقع احلياة يركز نظره على موضوع من موضوعات احلياة ]...[ 
الفكر اإلنساين حول ذلك املوضوع من مشاكل ]...[ وما طرحه التطبيق ويستوعب ما أثارته جتارب 

التارخيي من أسئلة ومن نقاط فراغ مث يأخذ النص القرآين، ال ليتخذ من نفسه بالنسبة إىل النص دور 
املستمع واملسجل فحسب، بل ليطرح بني يدي النص موضوعا جاهزا مشربا بعديد من األفكار]...[ 

. و عليه فاألسئلة مستقاة من الواقع (1) «ارا ]...[ املفسر يسأل والقرآن جييب...ويبدأ مع النص حو 
اإلنساين ومن التجربة البشرية، وهلذا فاملوضوعات اجلزئية هي يف احلقيقة عناوين لألسئلة اجلزئية اليت 

 يتقدم املفسر هبا أمام النص القرآين يف حماولة لفهم وتدبر واستجالء اإلجابة القرآنية.
هلذا ال غرابة أن يكون حتديد املوضوعات اجلزئية انطالقا من عنوان املوضوع ، ولكن غلبة 
التفسري التقليدي البعيد عن الواقع البشري واملعتمد على اللغة و الفهوم السابقة هي اليت جتعل 

سر هنا املوضوعات اجلزئية تتشكل بنفسها انطالقا من اجتماع اآليات يف زمر وجمموعات، وكأن املف
ينتظر النصوص  لكي تصطف لوحدها دون تدخل منه ، وهذا ما يعيدنا يف احلقيقة إىل نقطة البداية 
حيث يصبح عمل املفسر هو دور تقين فقط يقتصر على التنسيق واإلخراج، وما أظن ذلك يتوافق 

 مع روح العصر، روح االجتهاد واالبتكار واإلبداع.
 
 تصنيف اآليات -5-0-2

يرى يف تصنيف اآليات القرآنية جمرد عملية تقنية منهجية هتدف إىل تقسيمها إىل هناك من 
آيات مكية وأخرى مدنية، ومثال ذلك تصور عبد الستار فتح اهلل سعيد، ومصطفى مسلم، واهلدف 

، (2)من ذلك  عند فتح اهلل سعيد هو معرفة زمن النزول وأيُها متقدم يف النزول وأي اآليات متأخر
فى مسلم فإن األغلب الذي نزل يف مكة يتناول األسس العامة بينما األغلب الذي وحسب مصط
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، مث إن من األهداف كذلك مالحظة (1)نزل باملدينة يتناول املعامل التشريعية لتلك األسس العامة
 تدرج القرآن يف عرض املوضوع انطالقا من املرحلة املكية وانتهاء باملرحلة املدنية.

رقون دراسة القرآن وتفسريه بطريقة تارخيية تالحظ أساسا زمن نزول اآليات لقد حاول املستش
والسور القرآنية، وحاولوا كذلك تتبع ورود األلفاظ القرآنية، واختالف حمتواها الداليل خالل زمن 

 الرسالة النبوية من املرحلة املكية إىل املرحلة املدينة.
كرمي قد أخذت اهتمام مدرسة التفسري األديب إن مسألة الرتتيب التارخيي آليات القرآن ال

والبياين خاصة عند أمني اخلويل وعائشة عبد الرمحن، وقد اهتم املفسرون األوائل هبا، وكذلك منظرو 
التفسري املوضوعي، ولكنها عملية صعبة خاصة مع تضارب الروايات اليت تناولت مكان وزمان 

ن حبسب نزوله مثل التفسري احلديث لعزت دروزة، النزول. لقد حاول بعض املفسرين تفسري القرآ
حيث بدأ بسورة اقرأ وانتهي بآخر السور املدنية نزوال، وكان هدفه تتبع أحداث السرية النبوية، انطالقا 
من النظرة التارخيية لتطور األحداث والوقائع، لكن الرتتيب التارخيي للسور القرآنية غري متفق عليه بني 

، هلذا فإن االعتماد على هذه الطريقة قد (2)ور فيها آيات مكية و أخرى مدنيةالعلماء، وبعض الس
 يسلط الضوء على بعض جوانب املوضوع، لكن معظم العناصر األخرى قد تبقى غري واضحة.

هلذا يذهب البعض إىل ترتيب اآليات وتصنيفها حبسب عناصر املوضوع اجلزئية، ومنهم أمحد 
دون أن يلغي تصنيفها حسب الزمان،  (3) ات وفق عناصر املوضوعرمحاين الذي يرى ترتيب اآلي

 الذي قد يساعدنا على فهم بعض جوانب املوضوع.
وحماولة التوفيق بينها إمنا يعود إىل املنطلق، هل ننطلق من  تكل هذا التضارب يف الطروحا

نا باملوضوع انطالقا من النص أم من الواقع، هل نبحث املوضوع القرآين أم املوضوع الواقعي؟ إذا اقتنع
القرآن فإن تتبع تاريخ النزول والرتتيب التارخيي من األمهية مبكان، أما إذا كنا ندرس املوضوع الواقعي، 
وننطلق من الواقع االجتماعي والكوين فإن األمر خيتلف، وسنجد أنفسنا مضطرين إىل تقسيم اآليات 

 وترتيبها حبسب عناصر املوضوع.
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رغم حماوالت املسلمني القدامى واملستشرقني واملسلمني املعاصرين للبحث  وخالصة القول أنه
يف مسألة الرتتيب للقرآن إال أهنم مل يصلوا إىل نتائج ذات أمهية لذا قال شواين:" ولكن هذه 
احملاوالت كلها ال خترج بنا من مواطن الظن إىل مظان اليقني، إال أهنا إن استطاعت ضبط املكي 

ّد ما، فإهنا أبعد ما تكون عن حتقيق ترتيب تارخيي دقيق ]...[ وهي إن استطاعت أن واملدين إىل ح
. و لعل تداخل (  1)«تضيء لنا شيئا من مقاصد القرآن أحيانا، فإهنا رمبا غيبتها يف مواطن أخرى

هذه املسألة مع فكرة النسخ هي اليت عمقت املشكلة، هلذا نرى أن الذين يذهبون إىل نفي فكرة 
خ ال تظهر املشكلة عندهم مبثل هذا العمق، لذا فإن الرتتيب حسب العناصر املوضوعية هو النس

 األسلم مع عدم إغفال الرتتيب بالشكل األول.
 وضع الفرضيات -5-0-5

يذهب معظم املنظرين للتفسري املوضوعي إىل مرحلة تفسري اآليات القرآنية وحتليلها، لكن أمحد 
وضع » التفسري مرحلة وضع الفرضيات فكيف ذلك؟ يقول أمحد رمحاين:رمحاين يرى قبل مرحلة 

فرضيات خبصوص األفكار واملعاين املستنتجة من تلك اآليات، السيما وأن عقل اإلنسان ال يصيب 
دائما يف الفهم، مما جيعل الفرضيات ووضع االحتماالت لصور املعاين أكثر أمهية يف تدقيق املعاين 

 النص، ويزداد األمر أمهية حينما نعلم أن األفكار اليت نتلقاها من النصوص احلقيقية املقصودة يف
. وفعال فإن تغيري الطروحات يف اجملال الديين من الصعوبة  (2)«القرآنية يصعب التفكري يف تغيريها

مبكان، وخاصة مع كثرة البديهيات واملسلمات يف الفكر الديين، لذا فإن وضع فرضيات واحتماالت 
 من األمهية مبكان يف اخلروج بتصورات أخرى عن املواضيع القرآنية.أخرى 

لقد استمد أمحد رمحاين يف تصورنا هذا الرأي من الدراسات األدبية اليت ختصص فيها قبل ولوج 
جمال التفسري املوضوعي، ورمبا من إشارة حممد باقر الصدر الذي نبه إىل الفرضيات عندما قال: "إن 

دوره يف التفسري على األغلب سليب  فهو يبدأ أوال بتناول النص القرآين احملدد آية التفسري التجزيئي 
، وقد تكون لذلك أسبابا أخرى (3) «مثال أو مقطعا قرآنيا دون أي افرتاضات أو طروحات مسبقة...

 حتتاج إىل البحث و الدراسة. 
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ستسلم للبديهيات اليت ا -رمحه اهلل–و لتوضيح األمر نضرب مثاال لذلك ، لو أن ابن إدريس 
راجت يف التفسري، لو أنه مل يضع فرضيات أخرى ملا أمكنه اخلروج مبوضوع هام وجيد مثل موضوع 
"العرب يف القرآن"، لقد قال عن املسلمات والبديهيات ما يلي:" العرب مظلومون يف التاريخ ، فإن 

ال دين...هكذا يتخيل الناس العرب الناس يعتقدون ويعرفون أن العرب كانوا مهجا ال يصلحون لدنيا و 
هبذه الصورة املشوهة ويزيد هذا التخيل رسوخا، ما هو مستفيض يف آيات من تقبيح ما كان عليه 

، مث يضيف :" واحلقيقة...هي أن القرآن وحده هو الذي أنصف العرب]...[ والتاريخ  (1)العرب"
 العرب نواح جتت ى ونواح جيب أال ينظر من جهة واحدة، بل ينظر من جهات متعددة، ويف

جتتنب]...[ وهذه طريقة القرآن بعينها: فهو يعيب على العرب رذائلهم النفسية كالوثنية ونقائصهم 
. لقد أعاد  (2) الفعلية كالقسوة والقتل، وينوه بصفاهتم اإلنسانية اليت شادوا هبا مدنياهتم السالفة..."

فرضيات أخرى هّزت تلك املسلمات وأماطت ابن باديس قلب املسلمات رأسا على عقب، ووضع 
اللثام عن حقيقة العرب وأنصفتهم بعدما كان الناس ينظرون إليهم كأمة متوحشة جاهلة ال تصلح 

 لبناء مدينة وال حضارة.
الفرضيات هي احتماالت حتوز صحتها مبدى قدرهتا على تقدمي األدلة القوية اليت تسندها، هلذا 

يقول حممد حسن الشبسرتي  :"ومبا أن الفرضيات خمتلفة باختالف  ال خوف من كثرة الفرضيات،
الرؤى والفرضيات املسبقة فإن املعىن املتعني للنص سيكون خمتلفا من شخص آلخر، وكل واحد منهم 
يفهم من النص معىن خاص، ويف هذا الفضاء فإن املعىن املقبول من هذه املعاين املتعددة هو املعىن 

، وهذا ما يؤدي بنا إىل جتديد املعاين والتفاسري كلما توفرت األدلة القوية (3)ى"الذي ميلك أدلة أقو 
اليت تسند الفرضيات اجلديدة "وهكذا من املمكن أن يقوم شخص آخر بعد مدة بطرح فرضية 
جديدة مع أدلة أقوى، وبالتايل يتمكن من إقصاء الفرضية السابقة، وهكذا تستمر عملية طرح 

. هذا هو املبتغى من التفسري  (4)اجلديدة وبالتايل  ظهور معان جديدة للنص"الفرضيات واألدلة 

                                                 
عية، بتفسري ابن باديس، ت:حممد البهي، منشورات مؤسسة املعارف، املؤسسة الوطنية للفنون املط ،عبد احلميد بن باديس_(1)

 .010، اجلزائر، ص1991ط:
 .010ن، ص،م_(2)
 .12، ص2009قراءة بشرية للدين، ت:أمحد القبجاين، منشورات اجلمل، بريوت، بغداد، ط: ،الشبسرتيحممد حسن _(3)
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املوضوعي حيث إمكانية تقدمي النصوص القرآنية بشكل آخر يستوعب مستجدات الواقع واحلياة 
 اإلنسانية، ويقدم تصورات جديدة للدين واحلياة .

 تفسير اآليات -5-0-6
تقسيم املوضوع إىل عناصر مرتابطة وهناك من جيعل هناك من جيعل فهم اآليات خطوة قبل 

ذلك قبل أو بعد استنباط العناصر األساسية للموضوع، ورغم هذا االختالف فإن مما الشك فيه أن 
 فهم اآليات وتفسريها من األمهية مبكان يف منهج التفسري املوضوعي.

تفسري املوضوعي من األمهية يرى عبد الستار فتح اهلل سعيد بأن فهم اآليات قبل الشروع يف ال
. و مما ال شك فيه أن الفهم والتفسري التحليلي (1)مبكان حىت ميكن للمفسر ترتيبها وتأليف عناصرها

ضروري للتفسري املوضوعي، ولكن اعتبار هذه اخلطوة سابقة للتقسيم هو الذي يثري التساؤل ذلك أن 
التصنيف ووضع الفرضيات، إال أن التفسري الفهم العام قد يكون قبل حتديد املوضوعات اجلزئية و 

التفصيلي من املستحسن أن يكون بعد وضع الفرضيات. ورغم هذا االعرتاض إال أن مصطفى مسلم 
ومتاشيا مع ما ذهب إليه عبد الستار فتح اهلل سعيد يذهب إىل وضع خطوة دراسة تفسري اآليات قبل 

ذلك للحديث عن التفسري اإلمجايل واستشفاف استنباط العناصر األساسية للموضوع، مث يعود بعد 
. و على املنوال نفسه يتحدث اخلالدي عن تسجيل ما يدور حول اآليات من (2)اهلدايات القرآنية

أسباب النزول والنسخ و القراءات، مث اإلطالع على تفسري اآليات من أمهات كتب التفسري.  هنا 
طة، وإغفاله كذلك لوضع الفرضيات. وباملقابل يركز نالحظ إغفاله لتقسيم املوضوع إىل عناصر مرتاب

على تتبع استعمال األلفاظ واملصطلحات والصيغ واالشتقاقات والتصريفات املختلفة، وهذا قد 
نستخدمه مع التفسري املوضوعي للمصطلح أكثر من استخدامنا له مع التفسري املوضوعي للموضوع 

 القرآين.
ع تفسري اآليات القرآنية بعد حتديد املوضوعات اجلزئية وخبالف هؤالء فإن أمحد رمحاين يض

وبعد وضع الفرضيات، إال أنه ال يتوسع يف شرح عالقة مرحلة وضع الفرضيات مع مرحلة التفسري، 
ولكنه يؤكد على حتليل اآليات وفق التصور اإلسالمي العام، قال عن هذه املرحلة:" حتليل اآليات 

                                                 
 .62س، ص،عبد الستار فتح اهلل سعيد، م_(1)
 .31 -32س، ص،مصطفى مسلم، م_(2)



 34 

مي من جهة، ويف ضوء اجملال املعريف الذي حدد فيه املوضوع من وتفسريها يف ضوء التصور اإلسال
وحتديد اجملال املعريف جعله خطوة من مراحل التفسري املوضوعي التجميعي. واحلقيقة  (1)جهة ثانية"

أنه ال يعترب خطوة ذلك أن الفرضيات ُتستقى من اجملال املعريف أو من التجربة البشرية كما يقول حممد  
وهلذا فاجملال املعريف حاضر يف صياغة الفرضيات، والعالقة بينه وبني التفسري التحليلي  باقر الصدر،

لآليات، هو إمكانية احلصول على أدلة ختدم تلك الفرضيات وتثبتها أو تنفيها هنائيا.ألن تلك 
 الفرضيات هي تفسريات واحتماالت مؤقتة مل حتز بعد على القبول وحتتاج إىل إثبات أو نفي.

ل شواين مسألة التفسري التحليلي لآليات يف نقاط عديدة منها: النظر يف مناسبات اآليات تناو 
ومالبساهتا مث الدراسة الداللية وأخريا الدراسة النصية. و معلوم أن أسباب النزول ال تسعفنا كثريا يف 

وسع فيها حىت ال تفسري اآليات القرآنية، كما أن الدراسة الداللية لأللفاظ واملصطلحات ال حيسن الت
تطغى على التفسري املوضوعي للموضوع، وجماهلا األوسع هو املصطلح القرآين، أما الدراسة النصية 
فهي اليت حنتاج إليها يف تفسري وفهم اآليات هلذا يقول: "مرحلة الدرس النصي تعد أقرب إىل مهمة 

ات اليت تتناول القضية املفسر املوضوعي، من حيث هو)الدرس النصي( نظر مقارن كلي يف اآلي
، (2)«.املفسرة، باعتبارها املصدر األساسي الذي سيقيم عليها التفسري الرؤية الكلية أو النظرية العامة

فتفسري اآليات ليس حتليلها فقط بل فهمها ومقارنتها والنظر يف عالقتها بالقضية أو اإلشكالية 
ك اإلشكالية أو مدى نقضها هلا و رفضها املطروحة، ومدى استجابتها للفرضيات املطروحة حلل تل

 لتلك التحليالت.
من هذا املنطلق يتحدث شواين عن السياق اجلزئي والسياق الكلي، ذلك أن السياق اجلزئي 
هو سياق اآلية يف موضعها من السورة القرآنية، وهذا غري كاف يف النظر بل جيب أن ميتد إىل السياق 

اق اجلزئي خادم للسياق الكلي، وال جيب  االقتصار على التفسري الكلي من خالل القرآن كله، فالسي
التجزيئي بل جيب استخدام التفسري التجزيئي باملقدار الذي يسمح به املنهج للحصول على تفسري 

 موضوعي شامل للقضية القرآنية املدروسة.
ضوع، وهذا ما و يف األخري يتحدث شواين عن التنظيم املنطقي لآليات أو البناء املنطقي للمو 

أشرنا إليه يف مرحلة تقسيم املوضوع إىل عناصر جزئية، فهذه املرحلة سابقة وال ميكن تصور تأخرها 
                                                 

 .61س، ص،أمحد رمحاين، م_(1)
 .202س، ص،م سامر عبد الرمحن شواين،_(2)
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إىل آخر مرحلة من مراحل التفسري املوضوعي التجميعي، مع إمكانية جعلها بعد مرحلة فهم وتفسري 
 اآليات القرآنية كما يراه البعض.

 الخروج بنظرية أو تصور -5-0-7
حتدث املنظرون للتفسري املوضوعي عن استنباط احلقائق ورد الشبهات حول اإلسالم والقرآن، 

، أما اخلالدي فقال ببيان (1)وقال بعضهم بأن اهلدف هو إبراز احلقائق القرآنية وعرضها بأسلوب شيق
األبعاد املعاصرة لآليات وحتدث عن استخالص الدالالت واللطائف، وهذا مع االطالع على 

، أما امحد رمحاين فتحدث عن التأكد من (2)لدراسات  القرآنية املعاصرة اليت هلا صلة باملوضوعا
شبكة العالقات اليت تربط على أساسها عناصر املوضوع مث أشار يف األخري إىل تسجيل النتائج اليت 

ميا يف جمال ، مث يشرح املسألة بقوله:" وإذا كانت النتائج تعد اكتشافا عل(3)توصل إليها الباحث
معريف معني ويف اإلطار الثقايف اإلسالمي بصفة عامة فإن ذلك االكتشاف يعد حجر األساس يف 

 .(4) ركن جديد من أركان البناء الذي يشد بدقة.."
إن تسجيل نتائج البحث من األمهية مبكان ذلك أنه خالصة البحث وعصارته، ورغم أن أمحد 

غم ما ُعرف عنه من اهتماماته بالبناء املنهجي للبحوث خاصة رمحاين متأثر مبحمد باقر الصدر، ور 
عندما يؤكد عدة مرات على الرتابط بني عناصر املوضوع، وشبكة العالقات بني اليت تربط املوضوعات 
اجلزئية باملوضوع الرئيسي، وحديثه عن وضع خمطط لتنظيم العالقات بني العناصر إال أنه مل يشر إىل 

صور عن املوضوع وأقل من ذلك تسجيل تصور عام عن املوضوع خالف التصور اخلروج بنظرية أو ت
السائد، ألنه ما الفائدة من اخلروج بتصور أو نظرية توافق ما سبق وتؤكده. إن مثل هذا العمل ال يعد 
إال تكرارا لنفس اإلشكاليات القدمية ولنفس الطرق املتبعة يف تناول املشكالت، وستكون النتائج 

 ال تقدم و ال تؤخر.   متشاهبة 
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الدراسة املوضوعية هتدف حسب حممد باقر الصدر إىل اخلروج بنظرية أو تصور حول املوضوع 
املدروس، قال باقر الصدر عن املفسر املوضوعي:"وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن 

مقارنة هذا النص مبا من املوضوع املطروح والنظرية اليت بإمكانه أن يستلهمها من النص، من خالل 
. فالتفسري املوضوعي عند باقر الصدر مفتوح (1)استوعبه الباحث عن املوضوع من أفكار واجتاهات"

على التجربة البشرية وال خياف من  األفكار واالجتاهات األخرى، بل يهدف إىل مواجهتها وحماورهتا 
هنا كانت نتائج التفسري املوضوعي  ورفضها أو قبوهلا ضمن التصور القرآين العام، هلذا يقول:"ومن

نتائج مرتبطة دائما بتيار التجربة البشرية، ألهنا متثل املعامل واالجتاهات القرآنية لتحديد النظرية 
. هذه النظرية أو التصور نذهب هبا إىل الواقع حملاولة  (2)اإلسالمية بشأن موضوع من مواضيع احلياة"

ه ، فإن توصلنا إىل ذلك فهذا هو اهلدف، وإن مل نستطع فهم فهمه يف إطار هذه النظرية أو لعالج
الواقع وعالجه يف إطار هذه النظرية أو التصور، فما علينا إال إعادة النظر و الذهاب مرة أخرى إىل 
النص القرآين انطالقا من العقبات اليت يضعها الواقع، والتساؤالت اليت تفرضها التجربة البشرية يف 

 ولة عالجه.وهكذا يستمر التفسري املوضوعي يف إحداث التفاعل بني الواقع والنص.فهم الواقع وحما
 

 خطوات منهج التفسير الموضوعي الكشفي -5-3
من املالحظ أن املتقدمني من املفسرين مل يرتكوا لنا تنظريا حول خطوات منهج التفسري 

مثل نظم الدور للبقاعي، نعم  املوضوعي للسورة القرآنية، وذلك رغم توفر بعض األعمال التطبيقية
توجد بعض احملاوالت من طرف البقاعي و الشاطيب وغريمها، إال أهنا مل تستوف قواعد املنهج كلها. 

 لقد كان اهتمامهم يدور حول املناسبات وحول مقاصد السورة القرآنية فقط.
وحنن نعلم أن  وحىت يف العصر احلاضر ، فإن خطوات املنهج مل حتظ باالهتمام  الكبري، خاصة

مثل عبد الستار فتح اهلل سعيد وغريه يرفضون مبدأ علم املناسبات أصال، هلذا فال غرابة أن ال جند 
عندهم تنظريا هلذا النوع، سواء عند السعيد أو الفرماوي و حىت الباقر. هلذا فإن من أوائل من عمل 
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اين، ويف األخري العمل النقدي على التنظري هلذا النوع هو مصطفى مسلم مث اخلالدي وبعدمها رمح
 الذي قّدمه سامر عبد الرمحن شواين.

 يذهب مصطفى مسلم إىل أن خطوات منهج التفسري املوضوعي للسورة القرآنية هي كالتايل:
متهيد يتناول فيه الباحث سبب نزول السورة واملرحلة اليت نزلت فيها، واألحاديث الواردة يف -1

 ا وفضائلها.السورة، واليت حتدد أمساءه
البحث عن هدف السورة واحملور الذي تدور حوله سواء من خالل امسها أو من موضوعاهتا -2

 أو من زمن وجو نزوهلا.
تقسيم السورة إىل مقاطع تتناول عناصر من اهلدف أو جماالت من حمور السورة، واستنباط -3

 اهلدايات، وذكر املناسبات.

 (1) ف الرئيسي.ربط هذه املقاطع و اهلدايات باهلد-4
أما اخلالدي فيتوسع يف هذه اخلطوات، ويضيف بعضا أخر إليها، وهلذا جاءت اخلطوات عنده  

 كالتايل:  
 االسم التوفيقي، وحكمة تسميتها به، وعالقته مبوضوع السورة القرآنية. -1
 االسم االجتهادي والرابط بينه وبني موضوع السورة.-2
 زمان ومكان نزول السورة.-3
 نزول السورة، وموقعها من سري الدعوة اإلسالمية. جو-4
 حتديد أهداف السورة األساسية من خالل القراءة الواعية املتدبرة آليات السورة عدة مرات.-5
التعرف على شخصية السورة وموضوعها الرئيسي، مث احملاور األساسية وربطها باملوضوع -6

 الرئيسي.
 عالقة السورة مبا قبلها من السور.-7
 تقسيم السورة إىل أقسام وبيان مقدمتها وخامتتها، وتقسيم األقسام إىل وحدات.-3
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 تقسيم الوحدات إىل دروس موضوعية، وبيان التكامل بني الدروس والوحدات واألقسام.-6
 استخالص أهم احلقائق يف السور.-12

 (1) االطالع على تفسري السورة يف أمهات التفاسري.-11
ميكن تسجيلها على خطوات اخلالدي مقارنة خبطوات مصطفى مسلم ما من املالحظات اليت 

 يلي:
 أضاف اخلالدي ما أمساه جبو نزول السورة وعالقتها مبا بعدها .-
فّرق بني هدف أو أهداف السورة وبني موضوع السورة أو شخصية السورة ، بينما عند -

 مصطفى مسلم هدف السورة هو حمورها وعمودها وموضوعها.
اخلالدي دائما إىل تفسري الظالل لسيد قطب، خاصة عند البحث عن جو نزول حييل -

 السورة، وحتديد األهداف، وحىت عند التعرف على شخصية السورة وموضوعها الرئيسي.
جيعل االطالع على تفسري السورة آخر مرحلة، فكأن العمدة يف جل هذه العملية هو تفسري -

 الظالل والتفاسري األخرى تبع له. 
عند تقسيم السورة إىل مقاطع حييلنا إىل تفسري الظالل لسيد قطب، كما جيعل هذه اخلطوة -

بعد حتديد موضوع السورة، وهذا موافق ملا ذهب إليه مصطفى مسلم، لكن تقسيم السورة إىل مقاطع 
 ووحدات أمر اختلف حوله املفسرون، وتقسيم سيد قطب ليس هو الفيصل يف ذلك.

ظات نعود إىل سرد اخلطوات حبسب ما يراها أستاذنا ألمحد رمحاين، مع بعد سرد هذه املالح
مالحظة أنه يسمي هذا النوع بالتفسري املوضوعي الكشفي يف مقابل التجميعي، يقول عن األول أنه 

، ويقصد بالتحليلي هنا أي حتليل السورة إىل مقاطع (2)جتميعي تركييب، أما الثاين فتحليلي كشفي
ت جزئية، مث إعادة تركيبها للربهنة على وحدهتا  املوضوعية،وهلذا فهو يرى وأقسام و موضوعا

 اخلطوات كما يلي:
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متهيد يتناول اسم السورة وعالقتها مبا قبلها، وزمان ومكان نزوهلا، واألحاديث الواردة يف -1
 فضلها وخصائصها.

اجلزئية، واملناسبات قراءة السورة الكتشاف وحدة املوضوع، واخلط الرابط بني موضوعاهتا -2
 بني اآليات وحتديد موضوعها الذي يتبلور من خالل امسها، أو من خالل املوضوعات اجلزئية.

 تقسيم السورة إىل فقرات، و استنباط األحكام واحلكم وهذه خطوة حتليلية.-3
 ربط هذه األفكار، و بيان اهلدف احملوري الذي هتدف إليه، وهذه العملية تركيبية.-4

يت إىل شرح عملييت التحليل والرتكيب، فالتحليل هو القدرة على جتزئة املادة إىل مكوناهتا مث يأ
األساسية، بعد اكتشاف العالقة بني هذه األجزاء، ومعرفة طبيعتها، أما الرتكيب فهو جتميع العناصر 

   (1) أو األجزاء يف نسق متكامل هبدف متكني املطلع على إدراك ذلك الكل إدراكا شامال.
 مث يضيف خطوتني  البد هلما ذكرا عند من سبقه ومها:

 حبث التناغم الصويت لبيان دوره يف احلفاظ على وحدة السورة.-1

 .(2) اخلروج بتصور حمدد عن موضوع السورة-2
رغم أن أستاذنا أمحد رمحاين يضيف هذين العنصرين، خاصة األخري منهما، ألنه يركز دائما 

مي تصور حمدد عن املوضوع كما هو احلال مع التفسري املوضوعي التجميعي، على تسجيل النتائج وتقد
 إال أنه هنا مل يشر إىل عناصر منها مثال: إشكالية البحث، تقدمي الفرضيات.

 عبد الرمحن شواين الذي قام بنقد منهج التفسري املوضوعي يشري إىل القواعد التالية:
 داللة اسم السورة.-1
 ته.تاريخ النزول وبيئ-2
 تناسب اآليات.-3
 عمود السورة.-4
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 (1) قضايا السورة ومقاصدها.-5
ينتقد شواين استخدام اسم السورة يف البحث عن موضوعها، وذلك رًدا على البقاعي خاصة، 
والذي اعتمد القاعدة، ويستدل يف نقده هذا على رأي اإلمام الزركشي من أن العرب يسمون اجلملة 

، وهذا ما يراه اإلمام حممد الغزايل يف تفسريه "حنو (2)الطويلة مبا هو أشهر فيهامن الكالم أو القصيدة 
أرفض خداع العناوين، إن أمساء السورة القرآنية » تفسري موضوعي لسور القرآن الكرمي"، حيث يقول:

 (3)«.شيء غري موضوعاهتا، املوضوعات غالبا متشبعة مستفيضة أما األمساء فذات دالالت جزئية
ينتقد اعتماد تاريخ النزول وبيئته لتحديد موضوع السورة، وهو يف هذا العمل يوافق ما كما 

ذهب إليه املعلم الفراهي، وخيالف ما يراه حممد دراز وغريه مثل مصطفى مسلم و اخلالدي، والسبب 
يف ذلك هو أن أسباب النزول، وتاريخ النزول هي أمر خارج عن النص ال داخل النص، مساعدة 

كما أن األسباب ترد فيها روايات خمتلفة، كذا بالنسبة للقول مبكيتها أو مدنيتها، فهي أمور    فحسب،
كلية ال تفسر لنا استقالل سورة ما عن سورة أخرى، وال حتدد لنا اخلصوصية املعنوية للسورة حبسب 

 . (4) املعلم الفراهي
الذين يرفضون هذا العلم،  أما فيما خيص تناسب اآليات فبعد استعراض آراء املتقدمني خاصة

فإنه وبعد استعراض الذين يعتمدون هذا العلم يقوم بانتقاد هذه القاعدة على أساس أن التناسب 
يبحث يف اجلزئيات، مبعىن البحث يف العالقة بني اآلية واليت تليها، وال ميكن هبذه الطريقة بعد ذلك 

نتقاد إال أن علم املناسبات ميكن أن . و رغم هذا اال(5)استخراج الكليات أي موضوعات السور
يساعد يف الربط بني عناصر السورة، وميكن أن يساعد على إجياد العالقة بني املقاطع واألقسام وصوال 

 إىل التكامل الكلي بالوصول إىل موضوع السورة.
ويف األخري يتعرض إىل عمود السورة، أي إىل النظام الكلي للسورة و موضوعها، ويتناول 

 وهي: السورة، حمور عمود الكتشاف الطرق بعض يستعرض مث ،ة الكشف عنهصعوب
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 التدبر.-1
 واملعاطف. واملفاصل املعاقد يف النظر-2

 .(1)واملقاطع املطالع يف النظر-3
 جند وقد القرآن"، "نظام تفسريه يف هبا قام اليت جتربته من الفراهي استخلصها اجتهادية أمور وكلها

 القرآنية. السورة موضوع عن للكشف مغايرة واتخط تقرتح أخرى جتارب
 حناول املنهج، هلذا املنظرين عند القرآنية للسورة املوضوعي التفسري خطوات مع املعاجلة هذه بعد

 التجارب بعض من انطالقا و ذكرها، على أتينا اليت االنتقادات من انطالقا  اخلطوات أهم استخالص
 يلي: كما نراه ما حسب تكون فاخلطوات األساس هذا وعلى ا،الحق إليها سنتطرق اليت التفسريية
 السورة. حول متهيد-1
 السورة. موضوع حتديد حماولة-2
 ودراستها. مقاطع إىل السورة تقسيم-3
 املوضوع. وحدة من والتأكد اجلزئية املوضوعات ربط -4
 السورة. عن عام بتصور اخلروج-5

 األخرى. تلو الواحدة اخلطوات هذه شرح سنحاول
 السورة حول تمهيد -5-3-0

من املستحسن أن يقدم الباحث لتفسري السورة  تفسريا موضوعيا متهيدا حول السورة القرآنية، 
يبني فيه اسم السورة التوقيفي واألمساء التوفيقية االجتهادية، وحياول الربط بينهما ودراستها دراسة 

وع السورة كما نبه إليه الشيخ حممد الغزايل، عامة مع مالحظة أن االسم ال يدخل يف حتديد موض
 ورغم ذلك فيمكن االستعانة بداللة االسم.

مث إن من املفضل أن يقدم الباحث أسباب نزول السورة بشكل موجز، واهلدف من ذلك هو 
بيان جو وبيئة نزول السورة وإعطاء التصور العام للتفسري التحليلي للسورة. وعلى هذا جيب على 
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دمي التفسري العام للسورة حبسب ما جيده يف التفاسري القدمية واحلديثة، حيث أنه سيجد الباحث تق
حملور السورة وموضوعها العام، ليتخذ من ذلك بداية التساؤل عن  -ولو عند بعضهم-فيها  اإلشارة 

 موضوع السورة، وعن الرابط بني جزئياهتا.
سورة من األمهية مبكان، حيث حياول بيان إن اإلشارة إىل احملاوالت السابقة لتحديد حمور ال

نقاط ضعف االجتهادات السابقة حىت يتقدم بإشكالية حول السورة القرآنية على شكل أسئلة حول 
حمورها وأجزائها والعالقات اليت ميكن اكتشافها، ومدى توفر عالقات حول حمورها وموضوعها، 

 والعالقات بني عناصرها وأجزائها.
 تحديد موضوع السورةمحاولة  -5-3-3

يف كثري من األحيان تكون اخلطوات متداخلة، حبيث ال ميكن الفصل بينها،كان ميكن تسمية هذه 
اخلطوة: حتديد موضوع السورة، وعندها نكون قد اهنينا البحث ألننا نكون قد اكتشفنا موضوع 

 السورة، لذا أضفنا كلمة حماولة.
شكالية السورة، بطرح أسئلة حول الرابط بني أجزاء هذه املرحلة يف احلقيقة هي مرحلة طرح إ

السورة، أو هي يف احلقيقة مرحلة طرح فرضيات حول موضوع السورة، ويف معظم األحيان تكون 
فرضية واحدة، هي موضوع السورة حبسب ما يراه الباحث، هلذا كان العنوان: حماولة حتديد موضوع 

 أكد من صحة هذه الفرضية.السورة، واخلطوات اليت تليها هي خطوات للت
يذهب الباحث يف هذه املرحلة إىل حماولة اكتشاف حمور السورة، هلذا مسى أستاذنا أمحد رمحاين 

،  (1)هذه املرحلة القراءة التدبرية الكتشاف وحدة املوضوع، أو اخلط الرابط بني املوضوعات اجلزئية
 .(2)الذي تدور حولهومساها مصطفى مسلم مرحلة البحث عن هدف السورة واحملور 

يف حماولته لتحديد موضوع سورة الكوثر يطرح عادل عبد اهلل القلقيلي مجلة من األسئلة، قال 
بعد استعراض التفسري العام للسورة: " هذا هو التفسري املعروف هلذه السورة، ولكن أليس فيها فكرة 

كوثر الذي يف واحدة تربط بني أجزائها وجتعل هلا معىن متكامال متالمحا؟ فما هو الرابط بني هنر ال
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هذه  (1)اجلنة، وبني الصالة وحنر األضاحي، وذكر املشرك األبرت، وذكر الرسول الذي لن ينقطع؟"
هي إشكالية السورة عند القلقيلي، مث إنه على أساس هذه األسئلة يطرح فرضية من الفرضيات يرى 

هذه السورة الكرمية هي أهنا حمور السورة، يقول:"لقد وجدت أن الفكرة اليت تتجلي يف مجيع أجزاء 
، هلذا فهو يرى أن موضوع سورة الكوثر هو األهنار األربعة: هنر الكوثر، هنر  (2)فكرة )النهر("

 الصالة، هنر النحر )الدم اخلارج من جسد الذبيحة(، هنر الزمان.
 لو أن الباحث ركز على اسم السورة وأراد إجياد عالقة بينها وبني موضوع السورة ملا متكن من

 اكتشاف فكرة النهر يف األجزاء األخرى، ذلك أن الكوثر هو اسم جلزء من األجزاء األخرى فقط.
 تقسيم السورة إلى مقاطع ودراسة هذه المقاطع -5-3-2

هذه هي مرحلة التحليل كما يسميها األستاذ أمحد رمحاين، قال:" تقسيم السورة إىل فقرات 
، وهذه املرحلة يتفق حوهلا  (3)واستنباط األحكام واحلكم منها"للتحكم فيها، والتمكن من فهمها، 

كل املنظرين، ألهنا مرحلة فنية تساعد على التحكم يف املادة املدروسة )السورة القرآنية(، و جيدر 
، وهنا (4)بالباحث مالحظة التناغم الصويت لعله يساعد يف تقسيم السورة، أو يف احلفاظ على وحدهتا

إىل الرتكيز على استعمال علم املناسبات لبيان وحدة املقاطع والفقرات حول  يذهب مصطفى مسلم
 .(5)موضوعاهتا اجلزئية، ويركز على استنباط اهلدايات واللطائف

أهم أمر يف هذه اخلطوة هي دراسة هذه املقاطع وبيان العالقة بني آياهتا وبيان موضوعاهتا 
وثر ال ميكن تقسيمها، فهي أصال سورة قصرية، هلذا اجلزئية، لقد فهم عادل القليقلي أن سورة الك

عمد حبسب رؤيته إىل الفصل يف آية واحدة بني أمرين مها: الصالة والنحر، وهكذا حىت األمور مع 
السور الطويلة ميكن تقسيم آية واحدة إىل عدة أجزاء حبسب تفرع اآلية إىل عناصر خمتلفة. إن عملية 
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الباحث، وإىل قدرة على مالحظة العناصر اجلزئية، والعمل على بيان  التحليل عملية حتتاج إىل تركيز
 الرابط بني هذه العناصر للخروج بفكرة واحدة. 

ذهب عادل عبد اهلل القلقيلي إىل استنتاج احملاور اجلزئية األربعة لسورة الكوثر وهي: الكوثر، 
ك بدأ يف إعطاء األدلة على صحة الصالة، النحر، الزمان، وهذا انطالقا من اآليات نفسها، وبعد ذل

 ما ذهب إليه. وهذه العملية تدخل من جهة يف مرحلة التحليل ومن جهة أخرى يف مرحلة الرتكيب.
 ربط الموضوعات الجزئية والتأكد من وحدة الموضوع -5-3-2

هذه هي مرحلة الرتكيب لبيان وحدة موضوع السورة، قال مصطفى مسلم:" ربط هذه املقاطع 
، ويقول أمحد رمحاين:" ربط (1)يستنبط من هدايات من كل منها باهلدف األساسي للسورة"و ما 

هذه األفكار، وبيان اهلدف املتوحد الذي ترمي إليه، كما لو أننا نعيد تركيب السورة من جديد يف 
حيث حنصل على بنية مل تكن قائمة من قبل ليتسىن لنا إدراك ذلك الكل إدراكا  (2)شكل أفكار"

 .(3) مالشا
عند دراسة القلقيلي لعناصر ومقاطع سورة الكوثر وافرتاض دوراهنا حول حمور النهر، أو األهنار 
األربعة، تعرض إىل بيان أدلته حول هذه الفرضية، فاألدلة على أن الكوثر هنر استقاها من األحاديث 

 اليت تناولت تفسري السورة، فكيف دلل على أن الصالة هنر كذلك؟
على ذلك عاد إىل حديث الرسول عليه الصالة و السالم والذي يقول فيه:" أرأيتم لو للتدليل 

أن هنرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخسا، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: ال يبقى من درنه 
(، هذا 565شيء.قال: فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهلل هبن اخلطايا" )مشكاة املصابيح رقم 

للصالة بنص احلديث فكيف نكتشف معىن النهر يف النحر وهو األمر بذبح األضحية وإسالة بالنسبة 
دمها؟ هنا يعود إىل ما توصل إليه العلم احلديث حول الدم، ذلك أن الدم هنر بل أهنار جتري يف 
عروق بين آدم، وهي تغذي جسم اإلنسان، وتقوم بتطهريه من السموم عن طريق الكلية،وهذه األهنار 

والنحر عمل تطهريي ألنه يهدف إىل إخراج هذا  تد من القلب إىل مجيع أجزاء وأطراف اجلسم.مت
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النهر )الدم( من جسد األضحية ألكلها، والطهارة الثانية يف النحر هي تطهري النفس من الشح، ألن 
 .(1)املضحي يدفع مثنها وخيرج جزءا منها كزكاة على الفقراء واملساكني

احلديث عن املشرك األبرت فإنه يذهب إىل أن املوضوع اجلزئي يتناول هنر وعندما يأيت إىل 
الزمان، ذلك أن ذكر النيب الصالة و السالم سيبقى مرفوعا، أما مبغضه وكارهه فسينقطع ذكره عرب 

، وفعال فذكر الذي كان يكره الرسول عليه السالم قد انقطع حىت (2)الزمان وعلى مر العصور واأليام
ين اختلفوا يف حقيقته من يكون؟ والرسول عليه السالم ما زال يذكر يف كل آذان على أن املفسر 

 منارات املساجد، ويف كل صالة، ويف كل حني عليه الصالة والسالم.
 
 الخروج بتصور عام عن السورة -5-3-5

هذه هي عملية استخالص النتائج وتسجيلها، فهي عملية تلخيص لنتائج البحث، وهي عملية 
استخالص للدالالت اليت تشري إليها السورة، وهذه املرحلة يربطها اخلالدي باألبعاد الواقعية للسورة 
وكيفية معاجلتها ملشكالت اإلنسان، وهذا ملحظ هام من األحسن للباحثني االنتباه له، ذلك أن 

ع اجملتمع التفسري ليس دراسة نصية ال خترج عن حدود اللغة، بل هي دراسة هتدف إىل إصالح واق
ومشكالت اإلنسان، وعليه فيجب الرتكيز على األبعاد الواقعية سواء عند دراسة مقاطع السورة، وعند 

 حتليلها،أو تركيبها كذلك.
اخلروج بتصور عام للسورة هو اهلدف األساسي للتفسري املوضوعي الكشفي. وهذه اخلطوة 

ا تبني أن فكرة النهر تتجلى يف مجيع أجزاء وهكذ» يسميها القلقيلي"املعىن اإلمجايل للسورة"، يقول:
السورة، مما يدل على أن هناك هندسة إهلية خاصة هلذه السورة الكرمية، وضعت لتفيد معىن إمجاليا 
رائعا متكامال متناسقا: فكأن اهلل تعاىل خياطب رسوله وخياطب كل مسلم من أتباعه قائال:" طّهر 

رين خالدين ال ينقطعان أبدا: اغتسل يف هنر الصالة مطهرا نفسك يف هنرين من اهنار الدنيا، تنل هن
جسمك ونفسك، ويف هنر األضاحي مطهرا روحك من أكدار الشح، تنل هنر الذكر املرفوع الدائم 

                                                 
 .12-16س، ص،لي، ميعادل عبد اهلل القلق_(1)
 .20س، ص،اخلالدي، م_(2)



 66 

وعليه فهذا هو التصور العام  (1)يف الدنيا واآلخرة كما تنال هنر الكوثر العظيم اخلالد  يف اآلخرة"
 واقعي منها.للسورة، وهذا هو الدرس ال

وهكذا فاهليكل العام للسورة يدور حول األهنار األربعة، هنر الكوثر، والصالة والنحر والزمان، 
والرابط بينها هي أهنا اهنار تغذي وتطهر، وما على اإلنسان إال أن يطهر نفسه يف هنري الصالة 

تبع النيب عليه الصالة والنحر حتصل على فضائل هنري الذكر و الكوثر. وأكثر من ذلك فإن من ال ي
حبسب  -والسالم ومن يكرهه ويبغضه فإن الزمان سيقطع ذكره ونسله، وهذه سنة وقانون هلل تعاىل

 تصدق على كل من يكره الرسول ويبغضه. -هذه السورة
إن اخلروج بتصور عام للسورة وربطه بالواقع االجتماعي والكوين يف حماولة لعالج مشكالت 

ألمهية مبكان يف كل حماولة تفسريية تبحث عن موضوع السور القرآنية. وأقل ما اإلنسانية، هلو من ا
ميكن تقدميه هو إعطاء تصور عام للسورة القرآنية يعيد هلا وهجها التفسريي و العلمي. ذلك أن 
معظم الناس حيفظون القرآن، ولكنهم يصعب عليهم يف كثري من األحيان إجياد الرابط بني جزئيات 

رآنية، ومعلوم أن فهم الشيء وفهم الروابط والعالقات بني أجزائه هو الذي يساعد على السورة الق
ترسيخ ذلك احلفظ، وأما تنزيل ذلك التصور العام على الواقع االجتماعي والنفسي فهو الذي يعطي 

 للنص إعجازه وتفوقه وبيانه. 
 

 خطوات منهج التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني -5-2
من بني أكثر املهتمني بالتفسري املوضوعي للمصطلح القرآين صالح عبد الفتاح اخلالدي، ذلك 
أنه جيعل منه نوعا و فصيال من التفسري املوضوعي، أما اآلخرون فإن تطرقوا هلذا النوع، فال يتحدثون 

أنواع  عنه إال وهو جزء مدرج داخل التفسري املوضوعي التجميعي. و اخلالدي عندما يعتربه من
التفسري املوضوعي فإنه يرى أنه األوىل واألجدر باالهتمام، هلذا جعله النوع األول، مث يأيت بعده 
التجميعي، مث الكشفي يف األخري، وفعال فإن الباحث يف املوضوعات القرآنية ال بد وأن يبحث أوال 

مسلم، وفتح اهلل سعيد  يف املفردات املكونة هلذه املوضوعات. لذا فإن أمحد رمحاين، وحىت مصطفى
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يشريون إىل هذا النوع، ولكن ضمن إطار التفسري املوضوعي للموضوع القرآين. ولكن السبق كل 
 السبق للخالدي يف بيان وتوضيح هذا النوع، ويف بيان خطواته ومراحله.

 يذهب اخلالدي إىل وضع عشر خطوات هلذا النوع من التفسري كما يلي:
 .اختيار املصطلح القرآين-1
 حتديد اجلذر الثالثي للكلمة.-2
 أخذ معىن اجلذر الثالثي من أمهات كتب اللغة ومعامجها األساسية.-3
 متابعة ورود اجلذر الثالثي واشتقاقاته وتصريفاته يف القرآن الكرمي.-4
 ربط املعىن اللغوي للمصطلح القرآين مع االستعمال القرآين.-5
 الذي وردت فيه.ربط املصطلح القرآين مع السياق -6
 ترتيب اآليات اليت أوردت املصطلح موضوع البحث على حسب النزول.-7
 االطالع على تفسري اآليات اليت أوردت املصطلح.-3
 مالحظة البعد الواقعي للمصطلح موضوع البحث.-6

 .(1)الوقفة املتأنية الفاحصة أمام اآليات اليت أوردت املصطلح-12
دراسة املفردة القرآنية كخطوة من خطوات التفسري املوضوعي لقد حتدث أمحد رمحاين عن 

التجميعي عندما أشار إىل إحصاء املفردات املرتددة يف القرآن واليت هلا عالقة مباشرة أو عالقة ضدية 
باملوضوع احملدد"...وذلك عن طريق حتديد العائالت اللغوية اليت ترتبط باملوضوع وحتيل عليه أو على 

 (2)"فروعه...
كما أن سامر عبد الرمحن شواين تعرض ملسألة املفرد واملصطلح عند دراسته خلطوة الدراسة 
الداللية ضمن قواعد منهج التفسري املوضوعي للموضوع القرآين، وأشار إىل أن اجلانب الداليل هو 
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لكنه ينتقد ، و (1)أهم ما تبقى من املنهج األديب الذي اعتمده أمني اخلويل ومدرسته يف التفسري البياين
 هذا النوع من جهتني:

 إن توضيح النص يتجاوز النشاط املعجمي اخلاص مبا نسميه األلفاظ املفردة.-1

 .(2)إن يف هذا املنهج ارتداد إىل طريقة املفسرين التحليليني التقليدية-2
فإن  توهلذا قلنا بأن البعض جعلها خطوة من التفسري املوضوعي القرآين ورغم هذه االنتقادا

مبكان، وهذا ألن املصطلحات يف احلقيقة هي بداية لتشكل املفاهيم،  ةدراسة املصطلحات من األمهي
 ومعلوم أن املفاهيم هي أدوات لفهم الظواهر االجتماعية والكونية وتفسريها.

إن احلضارات تتميز عن غريها مبفاهيمها حول الكون و احلياة، فكل حضارة هلا مفاهيمها 
و احلياة، وهذا ما كان يهدف إليه حممد باقر الصدر عندما قام بدراسة  اخلاصة حول الكون

موضوعات مثل: السنن التارخيية، عناصر اجملتمع وغريها من املفاهيم. ولعل سامر عبد الرمحن قد نبه 
إىل هذا عندما قال:"إن دراسة املصطلح هذه تتجاوز الداللة اخلاصة للفظ القرآين إىل دراسة املفهوم 

ين، أي تلك الفكرة أو ذلك املبدأ حمموال يف لفظ هو جزء من منطوقة فكرية متكاملة، وعليه فال القرآ
ميكن درس هذا املفهوم دون استكمال جوانب املنظومة اليت هو جزء منها، وذلك خروج عن حدود 
اللفظ املفسر نفسه إىل حدود املوضوع أو اجملال الفكري اخلاص الذي يدور ذلك اللفظ يف 

، ويف احلقيقة هذا هو املبتغى من دراسة املصطلحات وحىت ال نقول املفاهيم القرآنية،فدراسة (3)ه"فلك
مصطلح األمة، الدين، امللة، اجلهاد، الشورى، اجلاهلية، وغريها، من األمهية مبكان، لبيان مدى 

 صالحية اإلسالم لعالج األزمات اإلنسانية أو فهمها على األقل.
صطلحات إمنا لبيان املنظومة الفكرية اإلسالمية، وإلبراز املفاهيم القرآنية. و و هكذا فدراسة امل

عليه فاالهتمام بالدراسة اللغوية الداللية للمصطلح بدون ربط ذلك بالواقع االجتماعي، وما فيه من 
صراع حول املفاهيم واملبادئ يعد خروجا عن هدف التفسري املوضوعي للمصطلح، وارتدادا عن 

املوضوعي ورجوعا إىل جمال التفسري التجزيئي. و هلذا فإن خطوات هذا النوع تقرتب كثريا من  التفسري
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خطوات التفسري املوضوعي للموضوع القرآين، مع بعض اإلضافات البسيطة، هلا فاخلطوات تكون  
 كما يلي: 

 اختيار املصطلح.-1
 حتديد اجلذر الثالثي ومعناه اللغوي.-2
 تناولت اجلذور واشتقاقاته وتصريفاته يف القرآن.استقراء اآليات اليت -3
 تصنيف اآليات.-4
 تفسري اآليات واستخراج الدالالت.-5
 اخلروج بتصور عن املصطلح.-6

 سنحاول شرح وبيان هذه اخلطوات انطالقا من جتربة اخلالدي نفسها.
 اختيار المصطلح. -5-2-0

كبرية، ألن اختيار املصطلح يبني أمهيته اختيار املصطلح مثل اختيار عنوان املوضوع له أمهية  
وارتباطه بالواقع خاصة. فمثال مصطلح اجلاهلية يطرح إشكالية يف اجملتمعات اإلسالمية، وهذا ما 
درسه اخلالدي، لكنه مل يبني لنا أمهية املفهوم، خاصة وأن سيد قطب استعمله كمفهوم مفتاحي يف 

كن اعتبار اجملتمعات اإلسالمية جمتمعات جاهلية، أم تفسريه الظالل. ألن السؤال املطروح هو هل مي
أهنا تعاين مثال من النفاق، أي جمتمعات منافقة، أم هي يف حكم الكافرة؟ من هنا حيسن بنا دراسة 
املسألة، خاصة وأن سيد قطب أصدر كتابا بعنوان "جاهلية القرن العشرين" لبيان ضالل اإلنسانية يف 

 هذا العصر.
اجملتمعات إىل احلكم عليها بعد ذلك بالكفر مث وجوب اهلجرة عنها، وهكذا لقد أدى جتهيل 

تتداعى املفاهيم واملصطلحات وتنتج أزمات جديدة مل تتعرض هلا اجملتمعات اإلسالمية من قبل، هلذا 
وجب دراسة هذه املصطلحات واملفاهيم. و لألسف الشديد فإن اخلالدي مل يشر إىل أسباب اختياره 

لح يف بداية حبثه، إال أننا نرى واهلل أعلم أن سبب ذلك هو تأثره بتفسري الظالل لسيد هلذا املصط
 قطب وحماولته توضيح وبيان هذا املصطلح من خالل القرآن الكرمي.

 تحديد الجذر الثالثي والمعنى اللغوي للمصطلح   -5-2-3
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بن منظور، عمدة يستعان يف ذلك مبعاجم منها: مقاييس اللغة البن فارس، لسان العرب ال
، وال ميكن إغفال عمل الراغب األصفهاين (1)احلافظ للسمني احلليب، والكليات أليب البقاء الكفوي

 يف هذا اجملال وهو مفردات ألفاظ القرآن ألمهيته وارتباطه بالنص القرآين، وإضافاته القيمة.
البعض أن كل مفردة قرآنية وال بد من بيان أن املفردة اللغوية ليست هي املصطلح، لقد تصور 

مصطلح بذاته، وهذا جيانب الصواب، هلذا فّرق العلماء بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي، إن 
املعىن اللغوي هو الذي استخدمه العرب قبل نزول القرآن، أما االصطالحي فهو املعىن الذي 

، (2)عىن االصطالحي وقد خيتلفاناستخدمه القرآن لنفس الكلمة، وقد يتطابق املعىن اللغوي مع امل
وعلى هذا األساس فليست كل املفردات القرآنية اصطالحية، ومعظمها باق على حسب استعمال 
العرب قبل نزول القرآن، وهلذا يقول شواين:" لقد اقتصر اخلالف بني العلماء يف قضية االستعمال 

ل يصح القول بأهنا شرعية أو دينية أم القرآين على ما كان من األلفاظ منقوال عن معناه األصلي، ه
ال؟ ولكن أحدا مل يقل بأن كل ألفاظ القرآن شرعية أو دينية )أي اصطالحية مبفهوم الباحث 
املعاصر( مع مطابقة كثري منها للمعاين اللغوية، إذ ما معىن كون اللفظ اصطالحيا مع اتفاقه مع املعىن 

مد كمال املويل صاحب كتاب "املصطلحات القرآنية" ، و شواين يرد هنا على حم(3)اللغوي األصلي"
الذي يذهب إىل أن كل مفردات القرآن هي مصطلحات، والرد نفسه يتوجه إىل حممد أبو القاسم 
حاج محد صاحب كتاب "العاملية اإلسالمية الثانية" الذي يذهب إىل نفي املشرتك واملرتادف وحياول 

،و خالصة القول أن كل مفردة هلا معىن لغوي، قد (4)آنيةإضفاء معىن واحد دقيقي على كل مفردة قر 
يتحول إىل معىن اصطالحي حسب االستعمال الشرعي الديين، ولكن ليست كل املفردات هي معاين 

 اصطالحية.
 استقراء اآليات التي تناولت الجذور واشتقاقاته وتصريفاته في القرآن -5-2-2
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ول، ولعلمه بصعوبة ذلك، أضاف "إن تيسر يذهب اخلالدي إىل ترتيب اآليات حبسب النز 
، و مالحظة تطور معىن املصطلح مث مالحظة القراءات األخرى (1)ذلك ولو بالصورة العامة"

للمصطلح، وجعل هذه املرحلة متأخرة عن غريها، ومل يتحدث عن استقراء اآليات. واحلقيقة أنه جيب 
استقراء اآليات اليت تناولت اجلذر الثالثي استقراء اآليات قبل القيام هبذه اخلطوة. نعم، جيب 

 واشتقاقاته وتصريفاته، والقيام بعملية إحصائية لعدد استعماالت هذه املفردات.
 تصنيف اآليات    -5-2-2

مل يشر اخلالدي إىل مسألة تصنيف اآليات، مع انه قام باستعمال هذه يف حبثه حول مصطلح 
ت حبسب االشتقاقات والتصريفات، وتناول اآليات القرآنية اجلهل واجلاهلية. لقد قام بتقسيم اآليا

 حسب هذه اجملموعات:
 اجلاهلية.-7جهالة،-6جهول،-5جاهلون،-4اجلاهل، -3جيهلون،-2جتهلون،-1

وبالنسبة ملصطلح اجلاهلية، فإنه قسمة حبسب املوضوعات حيث قال عن "اجلاهلية يف السياق 
 القرآين" بأهنا تنقسم إىل ما يلي:

 اجلاهلية يف التصور.ظن -
 حكم اجلاهلية يف التشريع.-
 اجلاهلية مبعىن خلق وسلوك وتربج.-

 (2)اجلاهلية مبعىن محية وعصبية-
واملالحظة العامة على هذا التصنيف سيطرة املعىن اللغوي، فلم يستطع إعطاء البعد االجتماعي 

 والنفسي والقانوين هلذا املصطلح.
قد يكون على حسب أمرين، إما حبسب التصريفات  وعموما ميكن القول أن التصنيف

واالشتقاقات، وأهم من ذلك أن يكون التصنيف حبسب املوضوعات اجلزئية، أو املعاين اجلزئية 
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للمصطلح واملفهوم، وبتعبري أمحد رمحاين حبسب اجملاالت املعرفية للمصطلح، حىت ميكن لنا إدراك 
 اجلوانب املختلفة للمصطلح أو املفهوم.

 تفسير اآليات واستخراج الدالالت. -5-2-5
ميكن لنا أن ندرج يف هذه املرحلة مجيع املراحل اجلزئية اليت حتدث عنها اخلالدي خاصة منها ما 

 يلي:
 ربط املعىن اللغوي للمصطلح القرآين مع االستعمال القرآين.-
 ربط املصطلح القرآين مع السياق الذي وردت فيه.-

تم دون اعتماد خطوات سابقة، ومنها مثال: ترتيب اآليات حسب هذه اخلطوة ال ميكن أن ت
النزول ملالحظة تطور معىن املصطلح واإلضافات عليه، وهذا إن أمكن الرتتيب كما أشرنا إىل ذلك 
من قبل، ألنه يف كثري من احليان ال ميكن الركون إىل الرتتيب لعدم توفر األدلة القوية عليه. وقبل ذلك 

ث االطالع على تفسري اآليات اليت أوردت املصطلح يف أمهات كتب التفسري، ينبغي على الباح
 وبعد ذلك، وقبله على الباحث مالحظة البعد الواقعي للمصطلح قيد الدراسة.

مالحظة البعد الواقعي للمصطلح هو الذي خيرج هذه الدراسة عن جمال التفسري اللغوي 
ك أن ربط املعىن اللغوي باالستعمال القرآين ومتابعة التحليلي ويدخلها جمال التفسري املوضوعي، ذل

السياق كالمها يدخالن ضمن التفسري التحليلي وحىت الرتتيب حسب النزول، وحىت التفسري حبد 
، إال 1ذاته. وهلذا يرى البعض أن هذا النوع ما هو إال ارتداد بالتفسري املوضوعي إىل التفسري التحليلي

لآلراء التفسريية ومقارنة وتنقيحا هلا، ورغم ذلك فال يكفي هذا األمر، لذا أن يكون هذا النوع جتميعا 
وجب التأكيد على مالحظة البعد الواقعي، بل واالنتقال باملصطلح من جماله االصطالحي إىل جمال 
املفاهيم، حيث يغدو تفسريا وشرحا لظاهرة اجتماعية أو كونية داخل إطار املنظومة الفكرية 

 اإلسالمية.
د كان بإمكان اخلالدي أن يطرح تساؤالت حول مصطلح اجلاهلية، من مثل: هل ميكن لق

وجود جاهلية يف اجملتمع املسلم؟ و هل للجاهلية جماالت عديدة؟ و ما هي املظاهر اليت ميكن أن 
تشري إىل اجلاهلية؟ و هل اجلاهلية غري الكفر، وما الفرق بينها وبني النفاق؟ وهل ميكن احلكم 
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ية على اجملتمع  املسلم؟ إىل غريها من األسئلة، وأهم من ذلك، هل ميكن أن يشرح مصطلح باجلاهل
 أو مفهوم اجلاهلية وضعا اجتماعيا معينا؟ وكيف السبيل إىل اخلروج من اجلاهلية؟.

ومع احرتامنا للجهد الذي بذله اخلالدي يف دراسة مصطلح اجلاهلية إال أنه سيطر على طرحه 
بقي داخل إطاره، يعود إليه كلما تعرض لشكل من أشكال اجلاهلية، كما أن البعد املعىن اللغوي، و 

الواقعي مل يظهر جليا يف دراسته وهذا لعدم اعتماد التجربة البشرية وما يقدمه التاريخ اإلنساين يف 
ريها مواجهة مثل هذه احلاالت اإلنسانية، سواء من الناحية األخالقية أو النفسية أو االقتصادية أو غ

 من النواحي.
 الخروج بتصور عن المصطلح-5-2-6

يشري اخلالدي إىل هذه املرحلة عند حديثه عن الوقفة املتأنية الفاحصة أمام اآليات اليت أوردت 
املصطلح واستخالص دالالهتا، مث يضيف تقدمي كل ذلك باعتباره نتيجة جلولته مع املصطلح، ومثرة 

بتصور عن املصطلح يهدف إىل تلخيص نتائج البحث، ويهدف إىل اخلروج ، (1)علمية تربوية للبحث
الرد على السؤال املهم والذي ينص على ما يلي: هل ميكن هلذا املصطلح أو املفهوم أن يشرح 

 الظاهرة ويفسرها؟
فمثال مصطلح اجلاهلية يف احلكم، جند أن اخلالدي عاد إىل الظالل لسيد قطب للوصول إىل 

يف احلكم، وهي حكم البشر للبشر، ألهنا خروج من عبودية اهلل، واعرتاف يف  بيان مصطلح اجلاهلية
 .(2)املقابل بألوهية البشر

أمام هذا املفهوم الذي نستطيع تطبيقه على الدساتري والقوانني املعاصرة، كيف لنا أن نفسر 
ية يف الفقه اعتماد املسلمني على اجتهاد العلماء والفقهاء وهم بشر؟ أال توجد نسبة من الوضع

والتشريع اإلسالمي؟ رغم علمنا أن مستندها هو اإلميان باهلل واالعتصام بدينه؟ وعلى هذا األساس 
 هل ميكن اتصاف اجملتمع املسلم باجلاهلية نتيجة حتكيم اجتهاد الفقهاء يف الدين؟

إهنا أسئلة تطرح نفسها على هذا املفهوم الذي استعمله سيد قطب وفسر به االحنرافات 
واإلخفاقات اليت وقعت فيها األمة اإلسالمية، لكنه مل يذهب به إىل تكفري اجملتمعات املسلمة، مع 
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العلم أن الذين جاؤوا بعده، وبسبب ظلم األنظمة املستبدة، أوصلوا املفهوم إىل حدوده القصوى، 
ليها، وهذا ما وحكموا على اجملتمعات املسلمة بالكفر، وذهبوا إىل اهلجرة عن اجملتمعات واخلروج ع

 أدى إىل وقوع الفنت واالقتتال داخل هذه اجملتمعات املسلمة.
علينا دائما حماولة اخلروج بتصور عن هذه املصطلحات واملفاهيم هبدف عالج أزمات 
اجملتمعات اإلسالمية، ال تأكيد هذه األزمات، مث هبدف الرد على اهلجمات الفكرية والثقافية 

 األمة اإلسالمية يف ثقافتها ودينها. واحلضارية اليت تتعرض هلا
إن األمم عندما تنتصر فإهنا ال تنتصر بالسالح فقط، بل بثقافتها ومبفاهيمها. لقد انتصر 
اإلسالم ألنه قدم لإلنسانية مفاهيم جديدة أساسها التوحيد ونفي العبودية لغري اهلل، والعدل واملساواة 

 بني الناس كأهنم أسنان املشط.
الغربية عندما تريد استعمار الدول ترفع شعارات التقدم واحلضارة والدميقراطية، رغم واحلضارة 

أن الواقع والتطبيق يكذب هذه الشعارات، واملسلمون إذا أرادوا مواجهة مثل هذه الطروحات عليهم 
 تقدمي مفاهيم ومنظومة فكرية تعاجل أزماهتم وأزمات احلضارة اإلنسانية املعاصرة، وما أكثر هذه

األزمات، والتطبيق والواقع هو الذي سيؤكد صحة هذه املفاهيم أو ضعفها، وهو الذي سيبني صدق 
املسلمني يف صالح حاهلم وصالح اإلنسانية مجعاء، وهو الذي سيعيد هلذا الدين تألقه وفاعليته يف 

 حياة الناس أمجعني.
 
 
 
 
 

 خاتمة
يف عمل الرسول عليه  اأن له جذور خالصة القول أن التفسري املوضوعي رغم حداثته، إال  

الصالة والسالم، ويف عمل الصحابة رضوان اهلل عليهم ومن جاء بعدهم من التابعني و العلماء و 
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الفقهاء. إنه نتاج احلضارة اإلسالمية، وبه ميكن للتفسري أن يعود إىل ميدان احلضور والفاعلية و التأثري 
 يف حياة املسلمني و حاضرهم و مستقبلهم.

بدأنا يف التعرف إىل هذا اجملال من خالل تعريف التفسري، مث تعريف املوضوع، إىل أن وصلنا  
بني الباحثني حول هذا املصطلح.  فإىل تعريف مصطلح التفسري املوضوعي، وسجلنا االختال

والحظنا أسباب اختالفهم، ومع هذا فإننا نركز دائما على االنطالق من الواقع واالجتاه إىل النص 
 و الكونية اليت يعيشها اإلنسان. ةلقرآين لبحث واكتشاف فهوم وحلول للظواهر االجتماعيا

لقد نشأ التفسري املوضوعي وتطور عرب مراحل عديدة منها: مرحلة اإلرهاصات، مث مرحلة  
 التفسري الفقهي، مث مرحلة التأليف امللتبس بالتفسري املوضوعي، وأخريا مرحلة التنظري.

حول  فيف تعريف التفسري املوضوعي، االختال فباب اليت أدت إىل االختالومن بني األس 
أنواعه، فهناك من يقول بوجود نوع واحد فقط، وهناك من يذهب إىل وجود نوعني، وهناك من يرى 

أنه ثالثة أنواع، هلذا حتدثنا عن األنواع الثالثة مجيعها، وهي: التفسري املوضوعي التجميعي، والذي 
عات القرآنية، و التفسري املوضوعي الكشفي، والذي حياول الكشف عن موضوع يدرس املوضو 

 السورة القرآنية، مث التفسري املوضوعي للمصطلح القرآين.
بعد ذلك انتقلنا إىل احلديث عن شروط جناح عملية التفسري املوضوعي، وهي قسمني،  

ل مع النصوص القرآنية ومع غريها شروط تتعلق بالباحث املفسر، وشروط أخرى متعلقة بطريقة التعام
 من النصوص.

وأخريا جاء احلديث عن مصادر التفسري املوضوعي، خاصة املعاصرة منها، واليت اهتمت  
بالتنظري والتطبيق للمنهج، مثل الوحدة املوضوعية يف القرآن الكرمي حملمد حممود حجازي، والبداية يف 

نية حملمد باقر الصدر، واملدخل لفتح اهلل سعيد، واملباحث التفسري املوضوعي للفرماوي، واملدرسة القرآ
ملصطفى مسلم، والتفسري املوضوعي بني النظرية والتطبيق للخالدي، والتفسري املوضوعي نظري 

 لسامر عبد الرمحن شواين. -دراسة نقدية-وتطبيقا ألمحد رمحاين، و أخريا منهج التفسري املوضوعي
يد، ميكن الباحثني و الدعاة خاصة من عرض النظرة القرآنية إن التفسري املوضوعي منهج جد 

واإلسالمية للمشاكل و األزمات اليت تواجهها اإلنسانية، لذا ال غرابة أن جند بعض الباحثني يصر 
على ارتباط التفسري املوضوعي بالتفسري الشفاهي ) الدعوي( للقرآن وال أدل على ذلك من العمل 
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س رمحة اهلل عليه عندما تناول موضوع " العرب يف القرآن" يف درس ارجتايل القيم الذي قدمه ابن بادي
 رشفاهي أمام أعضا مجعية العلماء املسلني اجلزائريني يف أحد ملتقياهتا الدورية، رد فيه على االستعما

وعلى الذين حيطون من قيمة العريب و املسلم. وكذلك عمل حممد باقر الصدر الذي قدم تنظريا قيما 
تفسري املوضوعي، وكان ذلك يف دروس شفاهية أمام ثلة من علماء احلوزة العلمية يف النجف لل

 األشرف.
لقد حاولنا قدر املستطاع بيان وتوضيح املراحل واخلطوات اليت حيسن السري معها عند تطبيق 

واستقراء منهج التفسري املوضوعي. أهم خطوات التفسري املوضوعي التجميعي هي اختيار املوضوع 
اآليات القرآنية وتصنيفها بعد ذلك. وهذا التصنيف قد يكون حبسب اآليات القرآنية أو املوضوعات 
اجلزئية للموضوع قيد الدراسة، مث إن من أهم اخلطوات بعد ذلك هو وضع فرضيات كتفسريات 

ظرية أو مؤقتة، يذهب بعدها الباحث الستقصاء األدلة على صحتها، ويف األخري عليه اخلروج بن
 تصور حول املوضوع يف إطار النصوص القرآنية.

أما التفسري املوضوعي الكشفي املتعلق بالسور القرآنية، فإن أهم مراحله هي حتديد حمور 
السورة، مث تقسيمها إىل مقاطع، مث البحث والتدليل على صحة الفرضيات اليت قدمها الباحث حول 

لك بعلم املناسبات، ومبا ذهب إليه املفسرون من آراء حمور السورة وموضوعها، وقد يستعني يف ذ
 حول السورة، واهلدف دوما هو اخلروج بتصور عام عن السورة.

يقوم التفسري املوضوعي للمصطلح القرآين على حتديد املصطلح، واستقراء اآليات مث النظر يف 
ربة واملضادة له، للخروج بعد ذلك السياقات اليت ورد فيها املصطلح، واملقارنة بينه وبني املفردات املقا

 بفهم جديد للمصطلح.
وعليه فالتفسري املوضوعي أداة جديدة بني أيدي الباحثني و الدارسني الستخراج كنوز القرآن  

، وهو واهلل يهدي إىل سواء السبيل ،الكرمي، ووضعها يف خدمة اإلسالم و املسلمني و الناس أمجعني
 املوفق لكل خري.

 األستاذ: بشري عثمان.                                                                           
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